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اإلهداء

أهدي هذا الكتاب إىل جميع طاليب األعزاء

يف الجامعة اللبنانية: «متمنياً  لكم

التوفيق  والنجاح يف هذه

املهنة املرشفة»

د. أنطوان م. الرشتوين
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شكر وتقدير

بــادىء ذي بــدء، أود أن أقــدم شــكري إىل جميــع األطفــال الذيــن إلتقيتهــم خــالل عمــيل كمرشــد نفــيس 

ومعالــج. الخــربة التــي اكتســبتها منهــم ال أغنــى منهــا: «شــكراً لكــم، أنتــم حجــر األســاس لهــذا الكتــاب». 

أتقــدم بــكل تقديــر واحــرتام للســيدة الربوفيســور درينــا كانديليــس والســيد الربوفيســور كرســتيان هوفامن 

إلهتاممهــام املهنــي لتعليــم هــذا االختبــار: «شــكراً للخــربة الواســعة التــي أمدمتــاين بهــا خــالل دراســتي يف 

باريس». 

كــام أتقــدم بجزيــل الشــكر للمعالجــة النفســية والزميلــة اآلنســة إســتري بــو أنطــون: «خربتــك املهنيــة يف 

علــم النفــس وآراؤِك العلميــة لهــام أثــر واضــح يف هــذا الكتــاب».

الشكر املوصول للدكاترة «املعلمني الصالحني» يف الجامعة اللبنانية، أذكر منهم:

السيدة الدكتورة إلهام الحج حسن.

السيدة الدكتورة جويل هارون.

الشكر املديد للسيد الدكتور يوسف برجاوي لتشجيعه املستمر.

أشكر ومن القلب السيدة أمال بوبو عىل وقتها الثمني واملراجع القيمة ومساعدتها املهنية. 

كــام أود أن أعــّرب عــن احرتامــي وتقديــري لــكل طــاليب، خاصــًة طــالب الدبلــوم يف علــم النفــس – الجامعــة 

اللبنانيــة، كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية – الفــرع األول.

عليــاء  جمعــة عبــاس واآلنســة  ديانــا  والســيدة  الســيدة حنــان غســاين زهــر  بالشــكر:  وأخــص 
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 واآلنسة غنى قربصيل واآلنسة رغداء دندش. 

وأخــرياً كل تقديــري وإحرتامــي لــكل مــن ســاهم يف إنجــاح هــذا الكتــاب وأن يعــذرين مــن مل تســعفني 

الذاكــرة عــىل ذكــره. 

د. أنطوان موريس الرشتوين 

بريوت 16 أيار 2015
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تقديم

السؤال األول الذي يطرح لعلامء النفس بشكل عام وللمعالجني النفسيني بشكل خاص هو:

«هــل تعــرف مــا هــو نــوع شــخصيتي»؟ ويكــون دامئــاً الجــواب بــأّن عــامل النفــس واملعالــج النفســاين وحتى 

ــارات اإلســقاطية  ــارات القياســية – الشــخصية أو اإلختب املحلــل النفســاين (بشــكل عــام) يســتعمل اإلختب

ملعرفــة اإلنســان، وطبعــاً تكوينــه االشــخيص. 

ــارات  ــي : اإلختب ــة ه ــته الجامعي ــالل دراس ــس خ ــم النف ــب عل ــا طال ــي يتعلمه ــواد الت ــم امل ــن أه وم

ــن  ــد م ــان. والعدي ــاف اإلنس ــب  يف اكتش ــذا الطال ــاعد ه ــي تس ــقاطية الت ــارات اإلس ــخصية واإلختب الش

اإلختبــارات اإلســقاطية ســاعدت يف هــذا املضــامر وتقّســمت حســب املرحلــة العمريــة لإلنســان خاصــًة 

ــوع : ــم املوض ــارات تفه اختب

 Children Apperception Test طفولة: إختبار تفهم املوضوع لألطفال -

- مراهقة ورشد: إختبار تفهم املوضوع للمراهقني والراشدين

Thematic Apperception Test 

 Senial Apperception Test الكهولة: إختبار تفهم املوضوع للمسنني -

ولكن ما هو هدف هذا الكتاب؟

املوضــوع  تفهــم  إختبــار  ســندرس  لــذا  للطفــل،  النفــيس»  «التقســيم  ودراســة   إكتشــاف  أوالً، 

 Study of the  /   Etude de la personnalité الشــخصية  دراســة  خــالل  مــن  لألطفــال 

إلكتشــاف  جهــد  بــكل  يســعى  الــذي  النفــس  علــم  أهــداف  أحــد  هــي  التــي   psersonnality

الــذي القنــاع  ومعناهــا:   Persona الالتينيــة  اللغــة  (مــن   Personnalité  : الشــخصية  خفايــا 
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 يستعمل يف التمثيل).

ثانيــاً، تحليــل دراســة عــدة حــاالت مــن خــالل هــذا اإلختبــار املمتــع عــىل حــد ســواء لألخصــايئ النفــيس 

وللطفــل.  

وثالثــاً، ملعرفــة اإلنســان، يلجــأ األخصــايئ النفســاين لإلختبــارات الشــخصية واإلختبــارات اإلســقاطية التــي لهــا 

دور فّعــال ملعرفــة التكويــن النفــيس لإلنســان. وال ميكننــا التكلــم عــن التكويــن النفــيس بــدون ذكــر ”ســيغموند 

فرويــد“ أيب التحليــل النفــيس الــذي مــن خالل دراســاته وتحاليلــه، تغريت وتطورت أســس علم النفــس وعالجاته 

وأصبــح هــذا العلــم منتــرشاً يف كل اقطــاب العــامل. وطبعــاً يف هــذا الســياق ال ميكننا نســيان الدراســات واألبحاث 

التــي قــام بهــا العديــد مــن األطباء النفســيني واألعصــاب  عىل مثــال أدلــرAdler  ويونــغ  Young  والحقــاً دولتو 

Dolto  (التحليــل النفــيس لألطفــال) وطبعــاً كاليــن Klein (العالجــات النفســية واألطفــال) وغريهــم من العلامء 

الذيــن بفضلهــم وبفضــل دراســاتهم العلمية -التجريبيــة، وبفضل مالحظاتهــم الدقيقة وتجاربهــم الكمية، تطور 

هــذا املنهــج وعلــم النفس العيــادي بشــكل عام. 

ــم  ــن وفه ــن التامري ــال“ ولك ــوع لألطف ــم املوض ــار تفه ــو ”إختب ــا ه ــم م ــاب كاٍف لفه ــذا الكت ــاً ه طبع

ــار. ــذا اإلختب ــل ه ــان تحالي ــية إلتق ــي أساس ــيس ه ــل النف ــادىء التحلي مب

التكوين الشخيص لإلنسان:

فرويــد كان أول مــن تكلــم عــن موضــوع التكويــن الشــخيص الــذي لــه أســس وخــربات يف مرحلــة الطفولــة 

املبكــرة لإلنســان. حيــث اعتــرب بــأن هــذا األخــري هــو «ويف» لطفولتــه. ودرس عــىل هــذا األســاس التكويــن 

النفــيس للشــخصية التــي تتألــف مــن ثالثــة نظــم هــي: األنــا واألنــا األعــىل والهــو. 

وهذه الشخصية تخضع ملبادىء السلوك التي تحددها، ومن هذه املبادىء:

1 ـ مبدأ اللذة. 

2 ـ مبدأ الواقع.

3 ـ مبدأ إجبار التكرار. 

خــالل  مــن  النقــاط  هــذه  لدراســة  النفســاين  األخصــايئ  يســعى  اإلســقاطية،  اإلختبــارات  ويف 

تفهــم اإلختبــارات:  يف  (كــام  للقصــص  رسده  خــالل  املفحــوص  يســتعمله  الــذي  اإلســقاط 
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ــوع  ــم املوض ــار تفه ــى إختب ــة .F. A. T  أو حت ــوع للعائل ــم املوض ــال .C. A. T  أو تفه ــوع لألطف  املوض

.(T. A .T. العــام

 كــام انقســمت هــذه اإلختبــارات والوســائل التشــخيصية إىل عــدة تصنيفــات حســب هدفهــا واســتخدامها 

ومنــط متريرهــا وتفســريها... ولكــن كل هــذه اإلختبــارات والقياســات تســعى إىل اكتشــاف امليــول 

واإلتجاهــات وتصنيــف ترصفــات الفــرد (ســوية أو غــري ســوية) واكتشــاف اإلتجاهــات املرضيــة وتحديــد 

ــخصية...  الش

أمــا بالنســبة إلختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال الــذي يســتعمل فقــط للصبيــان والبنــات عــىل حــد ســواء 

وأعامرهــم تتفــاوت مــا بــني الثــالث والعــرش ســنوات. 

هــدف هــذا اإلختبــار هــو معرفــة ”شــخصية الطفــل“ واملواضيــع التــي تســتحوذ عــىل إهتاممــه: مشــاكل 

عائليــة، مشــاكل فرديــة أو مشــاكل مــع أقرانــه وإنفعاالتــه وإظهــار الشــخصية الســوية أو املرضيــة. 

من خالل هذا اإلختبار ميكننا دراسة النقاط التال ية:

- ديناميــة العالئقيــة للطفــل يف عائلتــه أي عالقتــه مــع كل أفــراد العائلــة التــي يعيــش يف كنفهــا: عالقتــه 

مــع والــده (ابــن –أب)، عالقتــه مــع والدتــه (ابــن – أم) وعالقتــه مــع إخوتــه وأخواتــه (ولــد – أخ / أخــت).

- التكويــن الشــخيص للطفــل (األنــا – األنــا األعــىل – الهــو ). يف هــذا املجــال، يحــاول األخصــايئ النفســاين 

معرفــة التنظيــم النفــيس للطفــل .

- إكتشاف التناسق النفيس يف حياة الطفل اليومية.

ــالل  ــن خ ــل أو م ــا الطف ــي يرسده ــص الت ــالل القص ــن خ ــعور م ــعور – الالش ــل الش ــا قب ــعور – م - الش

ــره. ــد متري ــالل أو بع ــار خ ــة اإلختب ــة كأهمي ــون مهم ــن أن تك ــي ميك ــة الت املحادث

- دراسة املواضيع التي تستحوذ عىل تفكري الطفل.

- إكتشاف مخاوف وقلق الطفل. 

- التحّري عن مواضيع اإلضطرابات الشخصية عند الطفل املفحوص.

- دراســة آليــات الدفــاع التــي اســتعملها الطفــل عندمــا واجــه بطريقــة شــعورية أو غــري شــعورية قلقــا مــا، 

خــالل إســقاطاته عــىل لوحــة معينــة. ومــن آليــات الدفــاع، نذكــر: 

الكبت – تكوين رد الفعل – النكوص – التعايل – ... 
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- كــام يســاعد هــذا اإلختبــار بشــكل عــام ونوعــي بتحديــد ذكاء الطفــل مــن خــالل املفــردات والجمــل 

وســياق القصــص التــي رسدهــا الطفــل. 

هذا الكتاب مؤلف من قسمني كبريين:

القســم األول نظــري، حاولنــا رشح وتبســيط هــذا اإلختبــار: التمريــر والتنقيــط وورقــة التحليــل ثــم اإلنتقال 

ــط  ــة تنقي ــا عــىل ورق ــار. واعتمدن ــة لتبســيط هــذا اإلختب ــد مــن األمثل ــا العدي ــل القصــة. قدمن إىل تحلي

 . Leonard Bellak ــارد بيلــالك ليون

القســم الثــاين وهــو عمــيل، حيــث زودنــا هــذا الكتــاب بعــرش حــاالت ألطفــال لديهــم مشــاكل نفســية – 

إجتامعيــة، كــام عرضنــا نتائــج اإلختبــارات القياســية وطبعــاً إختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال. 

العرش حاالت هي التالية:

الحالة األوىل: طفل يعاين من القلق – عائلة مفككة واألب مدمن عىل املخدرات.

الحالة الثانية: طفل يعاين من طالق أهله – قلق الرتك.

الحالة الثالثة: طفل يعاين من إضطراب يف النوم بعد حادثة موت. 

الحالة الرابعة: طفل يعاين من قلق (عقدة الخصاء).

الحالة الخامسة: طفلة يتيمة تعاين من اإلكتئاب.

الحالة السادسة: فتاة تعاين من تأخر عقيل بسيط.

الحالة السابعة: طفل يعاين من فرط يف الحركة.

الحالة الثامنة: طفل صعب املراس.

الحالة التاسعة: طفل يعاين من إضطراب ذهاين وفرط يف الحركة.

الحالة العارشة: طفلة مصابة مبرض الرسطان.

نتمنــى أن يكــون هــذا الكتــاب شــيقا وســهل املتنــاول ومبســطاً لفهــم هــذا اإلختبــار ذي األهميــة القســوة 

للطــالب واألســاتذة املهتمــني بهــذا النــوع مــن اإلختبــارات، خاصــة وأنـّـه ليــس هنالــك العديــد مــن الكتــب 

أو املصــادر التــي تناولــت هــذا املوضــوع، باإلضافــة إىل نــدرة موجــودة اإلختبــارات اإلســقاطية لألطفــال.  
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الفصل األول 

ملحة تاريخيّة عن اإلختبارات اإلسقاطيّة 

مقّدمة

عندمــا نتحــدث عــن اإلختبــارات اإلســقاطية يف علــم النفــس، تــدور يف ذهننــا وبطريقــة مبــارشة الكثــري من 

اإلختبــارات التــي كلهــا تتمحــور حــول عمليــة اإلســقاط، كإختبــار بقــع الحــرب للعــامل الســويرسي هريمــني 

رورشــاخ Hermann Rorschach  حيــث يعتــرب هــذا اإلختبــار مــن أوائــل اإلختبــارات اإلســقاطية يف تقييــم 

الشــخصيّة، وإختبــار تفهــم املوضــوع Thematic Apperception Test (.T. A. T)  لكريســتيانا مورغــان 

ــر  ــن ماكوف ــخص لكاري ــم الش ــار رس ــوراي Christiana Morgan & Henry Murray، وإختب ــرني م وه

Karen Machover طبعــاً وغريهــا مــن اإلختبــارات اإلســقاطية التــي تســتعمل يف العيــادات التشــخيصية 

والتحليليــة، وتصبــو جميــع اإلختبــارات اإلســقاطية لهدفــني هــام:

الهــدف األول: تســاعد اإلختبــارات اإلســقاطية الباحثــني يف حقــل علــم النفــس عمومــاً والتحليــل النفــيس 

خصوصــاً يف عمليــات التقييــم النفــيس وطبعــاً التشــخيص الكلينيــيك.

وميكن يف تسيمة بعض هذه اإلختبارات:

يعــاين  التــي  الرصاعــات  عــن  للكشــف   (Lydia  Jackson)  Jackson  test جاكســون  إختبــار  ـ   1

هــذا  يتكــون  أوالد).  ـ  أم  ـ  (أب  الســليمة  غــري  األرسيــة  العالقــات  بســبب  األطفــال  منهــا 

الشــعور تهديــد  ـ  األم لطفلهــا  اإلختبــار مــن ســبع بطاقــات متثــل مواقــف عائليــة (حاميــة 
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 باألمن ـ الغرية ـ إرتكاب الذنب ـ العدوانية ـ إغراء املحرم ـ إستبجابة للطفل لنزاع والشجار).

2 ـ إختبــار بــاليك اإلســقاطي the blaky test ( بلــوم Blum) لدراســة التطــور النفــيس الجنــيس مــن منظــار 

ــل النفيس. التحلي

يتألــف هــذا اإلختبــار مــن إثنتــي عــرشة لوحــة ملغامــرات كلــب اســمه bloky، عــىل صــورة لهــا هدفهــا 

الخــاص عــىل صعيــد التطــور الجنــيس والنفــيس عنــد الطفــل).

3 ـ إختبــار زوذوي the Szondi test (  Lipot Szondi) املكــون مــن ســتة مجموعــات، كل مجموعــة فيهــا 

الصــور الفوتوغرافيــة ملــرىض نفســيني حيــث إن اإلســتجابات اإلنفعاليــة للمفحــوص نحــو هــذه الصــور 

ســوف تعتمــد عــىل التكويــن الشــخيص "املــريض" أو "غــري املــريض" عنــد املفحــوص.

 Scanner ــارات اإلســقاطية هــي كصــورة املاســح الضــويئ ــن شــخصية املفحــوص: فاإلختب ــة تكوي - معرف

ــار اإلســقاطي يســاعد يف  ــام يشــكو. واإلختب ــن أعضــاء وم ــا داخــل اإلنســان م ــة م ــي تســاعد يف رؤي الت

معرفــة التكويــن النفــيس الداخــيل للشــخص مــن خــالل القصــص التــي يرويهــا املفحــوص والتــي تكــون 

  Free Thoughts/Free Association ــق ــي الطلي ــكار) أو تداع ــي األف ــّر (تداع ــداٍع ح ــلوب ت ــة أس مبثاب

والــذي يلعــب دوراً أساســياً  يف اكتشــاف ”التكويــن النفــيس“ مــن خــالل القصــص التــي رسدهــا املفحــوص 

ــة الســابقة. ــه النفســية ـ اإلجتامعي ــه وأفــكاره الشــخصيّة. وتجارب مســتعمالً مخيّلت

أمــا الهــدف الثــاين مــن اإلختبارات اإلســقاطية هــو مســاعدة املفحوص للتكلــم والتعبري - 

عــن مخاوفــه وقلقــه وحتــى عــن مشــاعره الداخليّــة الواعيــة منهــا والالواعيّــة.  فمــن 

املعــروف أّن هنالــك عــدداً كبــرياً مــن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــكلة معينــة، 

ال يســتطعون التعبــري عنهــا. فتــأيت اإلختبــارات اإلســقاطية ملســاعدة هــؤالء األشــخاص 

للتعبــري والتكلــم عــن مشــاكلهم. وهنــا نحــب أن نضيف من خــالل إختبارات شــخصية 

ــاعدتهم  ــقاطية س ــارات اإلس ــتعامل اإلختب ــالل اس ــني وخ ــن املفحوص ــد م ــأن العدي ب
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ــة. وبالتــايل ســاعدتهم لتخطــي وحــّل  هــذه األخــرية للتعبــري عــن مشــاكلهم الداخليّ

مشــاكلهم النفســية.

ــد مــن الطــالب يف الطــب النفــيس ويف  ــك العدي ــل هنال ــة ليســت فقــط للراشــدين ب ــادات العالجيّ والعي

ــز  ــا التميي ــا ميكنن ــال. وهن ــد األطف ــن يتخصصــون يف العالجــات النفســية عن ــادي الذي ــم النفــس العي عل

 Child psychotherapy والعــالج النفــيس لألطفــال Pedopsychiatry مــا بــني الطــب النفــيس لألطفــال

الــذي يشــمل العديــد مــن اإلختصاصــات  النفســية لألطفــال (علــم نفــس النمــو- علــم النفــس املــريض...) 

ــارات اإلســقاطيّة عنــد األطفــال.  ــارات الــذكاء وصــوالً إىل اإلختب ــة واختب ــارات املعرفيّ واإلختب

ويف تاريــخ الطــب النفــيس لألطفــال، كان هنــاك العديــد مــن األطبــاء النفســيني واملعالجــني النفســيني الذين 

 FranÇoise اهتمــوا بتكويــن شــخصيّة الطفــل وأمراضــه النفســية وطبعــاً تربيتــه، منهــم فرانســواز دولتــو

ــث درس  ــه، حي ــد نفس ــى فروي ــوت Winnicott  و حت ــن Melanie Klein، وينيك ــالين كالي Dolto ومي

العديــد مــن الحــاالت العياديــة عنــد األطفــال نذكــر منهــا: ”هانــس“ والرّهــاب... ومــن هنــا ، بــدأ الطــب 

النفــيس واملختــربات النفســية تهتــم باألطفــال وبــدأت اإلختبــارات تبــرص النــور وهدفهــا معرفــة التكويــن 

النفــيس للطفــل. 

ــة  ــن عائل ــو م ــع األطفال.وه ــادة النفســية م ــار يســتعمل يف العي ــاك إختب ــارات هن ــن هــذه اإلختب وم

رائــز تفهــم املوضــوع .Thematic Apperception Test T. A. T:  ويطلــق عليــه إســم: إختبــار تفّهــم 

 Children  Apperception Test: C. A. T. ــال ــد األطف ــوع عن املوض
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ليوبولد بيلالك (1916- 2002)

فهــذا االختبــار املخصــص فقــط لألطفــال (الذكــور واإلنــاث) هــو اختبــار إســقاطي وضعــه ليوبولــد بيــالك 

Leopold  Bellak وســونيا ســورال بيــالك  Sona Soral Bellak وبالرغــم مــن إشــتقاق هــذا اإلختبــار مــن 

اختبــار ال T . A . T  غــري أنــه  مختلــف قليــال عنــه.  يكشــف االختبــار شــخصيّات األطفــال ممــن تقــع 

أعامرهــم مــا بــني 3-10  ســنوات وال يالئــم البالغــني وكبــار الســن. 

اإلختبارات النفسيّة وأهدافها: . 1.1

ــات  ــدارس ويف الجامع ــع ويف امل ــه يف املجتم ــذ مكان ــح يأخ ــرث وأصب ــو أك ــس بالنم ــم النف ــدأ عل ــا ب عندم

ــم نفــس النمــو.  ــص دراســات عــن عل ــح مــن املهــم تخصي ــرث، أصب ــة النفســاين واضحــة أك وصــارت مهن

وصبّــت اإلهتاممــات عــىل علــم نفــس النمــو عنــد األطفــال، كــام ظهــرت املختــربات يف أنحــاء العــامل خاصــة 

يف الجامعــات الكبــرية، وعــىل ســبيل املثــال يف أوروبــا وأمــريكا.  وبــدأت اإلختبــارات تقيــس وتــدرس الطفــل 

ــة وعالقاتــه اإلجتامعيــة وغريهــا مــن املواضيــع  ــة والعقليّ عــىل جميــع األصعــدة: النفســية منهــا والذهنيّ

ــز عــىل التقديــر  يف علــم النفــس وعلــم اإلنســان وعــامل اإلجتــامع. ووضحــت أهــداف اإلختبــار الــذي يركّ

الكّمــي، ثــم معرفــة الفروقــات بــني األفــراد ومعرفــة الفروقــات عنــد الفــرد نفســه. 
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ــأي أســلوب يجــب أن يــدرس؟ وهــل حقــاً  ــة للطفــل موضوعــاً يطــرح ب ولكــن بقيــت الدراســات املرضي

ــة مســاعدته؟ ــة؟ وكيــف ميكــن تشــخيص الطفــل وكيفي ــذ الطفول ــدأ من املــرض يب

كل هــذه األســئلة، إهتــم بهــا الطبيــب النفــيس واألخصــايئ النفســاين وبــدأت اإلختبــارات النفســية 

ــات تظهــر للعلــن ملعرفــة معّمقــة للطفــل واكتشــاف تكوينــه النفــيس؛ وكان العلــامء بحاجــة إىل  والتقنيّ

إختبــار  كّمــي وليــس فقــط ”وصــف“ للحــاالت النفســية عنــد االطفــال. وهنــا كانــت الحاجــة لإلختبــارات 

ــب النفــيس واألخصــايئ النفســاين يف عملهــام.  ــي تســاعد الطبي الت

ما هو اإلختبار؟ 

قــام فــرج عبــد القــادر طــه، مــن خــالل كتــاب «معجــم علــم النفــس والتحليــل النفــيس»، بتحديــد اإلختبار 

النفــيس بالتــايل: هــو « مقيــاس يســتخدم لقيــاس خاصيــة أو إســتعداد نفــيس أو قــدرة نفســية يف الشــخص. 

واإلختبــار النفــيس عبــارة عــن مواقــف مصطنعــة تنظــم بطريقــة خاصــة وتعــرض عــىل الفــرد لــيك تؤخــذ 

ــني  ــروق ب ــاس الف ــة، أي لقي ــية املختلف ــه النفس ــتعداداته وخصائص ــر إس ــاً لتقدي ــا أساس ــتجاباته عنه إس

ــني  ــروق ب ــه وجــود الف ــن املســلم ب ــها، إذ م ــراد قياس ــة النفســية امل ــتعداد أو الخاصي ــىل اإلس ــراد ع األف

األفــراد بعضهــم بعضــاً يف كافــة اإلســتعدادات والخصائــص النفســية. فلــو كان النــاس متامثلــني فيهــا ملــا 

كانــت هنــاك حاجــة أصــالً لإلختبــارات النفســية أو للقيــاس النفــيس». 

ــاس  ــيس بقي ــاس نف ــيس أو مقي ــار نف ــص كل إختب ــريه: «ويخت ــه يف تفس ــادر ط ــد الق ــرج عب ــف ف ويضي

إســتعداد أو خاصيــة نفســية معينــة أو أكــرث. فهــذا املقيــاس للــذكاء، وهــذا إختبــار لإلســتعداد امليكانيــيك، 

ــخ». ــذكاء اإلجتامعــي... إل ــار لإلنبســاط وآخــر لل وذاك إختب

ــا  ــع إهتاممه ــبب مواضي ــض بس ــا البع ــن بعضه ــف ع ــار وتختل ــات اإلختب ــدد تعريف ــام، تتع ــكل ع بش

وطبعــاً حســب الوضعيــة والكيفيــة التــي يســتعملها فيهــا اإلختبــار. االختبــار هــو وســيلة أو أداة 

يســتعملها «العالِــم» للحصــول عــىل أجوبــة لفرضياتــه التــي يدرســها. ويســتعمل اإلختبــار عــىل 

موقــف  الكتشــاف  «العــالج»  بدايــة  أو يف  الدراســة  بدايــة  تحــدد يف  شــخص)  عــىل  (أو  «عينــة» 

األجوبــة ســليمة وموضوعيــة.  تكــون  لــيك  تكــون مقننــة  العلميــة  اإلختبــارات  معــني. عــادًة كل 

اإلنســان  ســلوك  لوصــف  يســتعمل  منظــم،  «إجــراء»  هــو  اإلختبــار  اّن  اعتــربوا  العلــامء  فبعــض 

،Picot بيكــوت  أمــا    .(  Cronbachكرونبــاخ) تصنيفــي  نظــام  أو  رقمــي  مقيــاس  خــالل  مــن 



20

 إعتــرب أّن اإلختبــار هــو مقيــاس مقنــن يســتعمل لقيــاس ”الســلوك“ وللتقييــم بطريقــة كميــة أو تصنيفيــة 

وثــم املقارنــة مــع باقــي األفــراد الذيــن خضعــوا لنفــس اإلختبــار.

إذاً، إذا كان هــدف اإلختبــار هــو قيــاس الــذكاء والقــدرات العقليــة، فطبعــاً ســتختلف اإلختبــارات، 

ــاً، أمــا إلكتشــاف إضطــراب  ــذكاء ويكــون مقياســاً كميّ ــاس ال وســيعتمد األخصــايئ النفــيس عــىل أداة لقي

ــاف  ــه أو إلكتش ــق في ــراب والتدقي ــذا اإلضط ــد ه ــخصية لتحدي ــار الش ــاين إختب ــتعمل النفس ــنّي، فيس مع

ســامت الفــرد. وتســتعمل عــادًة اإلختبــارات ليــس فقــط للحصــول عــىل معلومــات نفســية ولكــن أيضــاً 

بهــدف تطويــر الكفــاءة عنــد األشــخاص أو املســاعدة عــىل التعلــم أو حتــى ملســاعدة املريــض أو املفحــوص 

للتكلــم عــن نفســه أو عــن مشــاكله.

هنــاك عنــارص أساســية لــكل إختبــار نفــيس، أكان اختباراً للقــدرات العقليــة (أو إختبــاراً للقــدرات املعرفية) 

أو إختبــاراً للشــخصية. ومــن أهــم عنــارص اإلختبــار النفيس : 

- اإلطــار النظــري للســلوك (ماهيــة هــذا اإلختبــار ويعنــي ذلــك بشــكل أبســط، ِبــَم يهتــم هــذا اإلختبــار؟ 

بالســلوك املعريف-الــذكايئ؟ أو الســلوك اإلجتامعــي وتكويــن الشــخصية؟)

- تفنيــد الســلوك ووضــع املفاهيــم (أي عــىل األخصــايئ النفــيس عندمــا يــدرس حالــة معينــة أو إضطرابــاً 

معينــاً، دراســة الحالــة بــكل جوانبهــا النفســية واإلجتامعيــة والعائليــة... أي يقــوم بتفنيــد هــذا الســلوك 

ــب  ــار النفــيس هــو اكتشــاف جوان ــق ودور اإلختب ــه بشــكل دقي ــه واإلحاطــة ب املــدروس بهــدف معاينت

ــة).  الشــخصية املخفي

- التقييــم: القيــام بتقييــم الحــاالت الســوية وغــري الســوية مبســاعدة الطبيــب النفــيس وبعــالج  اإلضطرابات  

املزمنــة أو الرتبيــة املختصة.

االختبارات يف املجال االكلينييك :. 1.2

إذا أردنا تحديد ما هو علم النفس االكلينييك، ميكننا أن نقول بأنّه علم يهتم: 

- بشخصية اإلنسان وبتكوينه النفيس

- بقدرات اإلنسان املعرفية (الذكاء، اإلنتباه...)

- بتحديد اإلضطراب الذي يعاين منه الفرد

- بتحديــد مــا هــو العــالج األنســب للَصبــور وتقديــم معلومــات حــول املفحــوص وبصــورة خاصــة يف مجــال 

ــاد النفيس. اإلرش
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وال ميكــن لالختبــارات النفســية أن تقــدم إجابــة كاملــة عــن الشــخص،  وإمنــا تقــدم معلومــات حــول بنــاء 

الشــخصية عنــده كالســامت والقدرات وأمنــاط الســلوك. 

  Simonــيمون ــه Alfred Binet“ و”س ــان“، وكان ”بيني ــة ”اإلنس ــارات لدراس ــم لإلختب ــذا العل ــاج ه واحت

ــني  ــة ب ــات الفردي ــة الفروق ــان ودراس ــدرات اإلنس ــاس ق ــية لقي ــارات نفس ــداد إختب ــا بإع ــن قام “ أول م

ــة  ــر كمي ــة إىل مقادي ــات العام ــي ترتجــم املعطي ــارات األخــرى الت ــم ظهــرت اإلختب ــراد. ث شــخصيات األف

ــا تنصــب يف إكتشــاف القــدرات  ــه املحــدد وكله ــار هدف ــكل إختب ــام العاملــني، وكان ل ــت مه ــي أكمل والت

ــان.  ــة لإلنس املعرفي

ــىل  ــل ع ــات والعم ــة االضطراب ــات لدرج ــالمل وقياس ــم س ــي تض ــخصية والت ــارات الش ــرت اإلختب ــم ظه ث

ــم  ــا لتقيي ــا وأدائه ــا وتصاميمه ــي تنوعــت حســب أهدافه ــىل منــط وســامت الشــخصية، والت ــرف ع التع

ــة: ــواع التالي ــمت إىل األن ــي انقس ــراد والت ــخصيات األف ش

- اإلختبارات أو القياسات اإلنفعالية – التوافقية.

ــار  ــل إختب ــان مث ــد اإلنس ــية عن ــة والنفس ــامت اإلجتامعي ــة الس ــية-إجتامعية لدراس ــارات النفس - اإلختب

.MMPI 2و MMPI ميناســوتا متعــدد األوجــه

- اإلختبارات الشخصية

إذاً االختبــارات النفســية هــي عبــارة عــن أدوات أو إجــراءات علميــة روتينيــة يقــوم بهــا الطبيــب النفــيس 

ــاك  ــرث. وهن ــة املفحــوص أك ــي ملعرف ــوي أو املهن ــادي أو الرتب واألخصــايئ النفــيس يف العمــل النفــيس العي

ــاك  ــقاطية) وهن ــارات اإلس ــوى (كإالختب ــث املحت ــن حي ــة أي م ــة نوعي ــا بطريق ــم تقييمه ــارات يت اختب

ــس النفســية).  ــة (كالســالمل واملقايي ــات كمي ــدم إجاب ــارات نفســية تق اختب

والرشوط األساسية من أجل التوصل إىل استنتاج علمي من االختبارات النفسية هي التالية:

- املوضوعيــة وعــدم التحيــز لنتائــج االختبــار. وإذا قامــت مجموعــة مــن األخصائيــني النفســيني بتطبيــق 

االختبــار عــىل مفحــوص واحــد فيجــب أن يتوصلــوا للنتيجــة نفســها.

- الدقة والثبات، مدى دقة النتائج التي تم الحصول عليها.

- الصدق يف أهداف هذا اإلختبار.

املعلومــات  عــن  منعزلــة  بصــور  النفــيس  االختبــار  نتائــج  تفســري  النفســاين  لألخصــايئ  ميكــن  ال 
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التي حصل عليها خالل املقابلة والتعرف عىل حياة املفحوص العائلية واإلجتامعية. 

لــذا عــىل األخصــايئ النفــيس أن يجمــع كل املعلومــات التــي حصــل عليهــا مــن املفحــوص وتحليلهــا كلهــا 

بــدون عــزل أي معلومــة.

كــام يســتعمل الطبيــب النفــيس واألخصــايئ النفســاين، إىل جانــب اإلختبــارات النفســية، بعــض اإلختبــارات 

الشــخصية، «التــي تقيــس دوافــع الشــخص وجوانبــه اإلنفعاليــة وعالقاتــه باآلخريــن وإتجاهاتــه وميولــه، 

عــىل إعتبــار أنهــا جوانــب متميــزة عــن قدراتــه العقليــة والذهنيــة واملعرفيــة» (فــرج عبــد القــادر طــه، 

معجــم علــم النفــس والتحليــل النفــيس).  وهنــاك أنــواع كثــرية مــن اإلختبــارات، ميكــن ذكــر بعضهــا: 

تحديد مهام اإلختبارإسم اإلختبار

إختبار أداء عميل

Tactual – Performance Test

هو نوع من اإلختبارات  التي ال تستخدم اللغة إال يف أدىن حد 

ممكن، وتتوقف اإلستجابة فيها عىل أسلوب األداء العميل أكرث من 

اإلستجابات اللفظية أو املكتوبة. 

Performance Test    إختبار أدايئ
إختبار نفيس يطلب فيه الفرد القيام بنشاط حريك معني، كفك يشء أو 

نقل يشء (...) عند رؤية إشارة معينة .

إختبار اإلزاحة أللكسندر

Alexander Pass Along Test

إختبار عميل لقياس الذكاء (...) يتكون من مثاين بطاقات عىل كل 

منها شكل مكون من عدد من املربعات واملستطيالت امللونة باللونني 

األحمر واألزرق (...) يطلب من املبحوث تحريك القطع التي بداخل 

اإلطار الخشبي لتكون صورة متطابقة مع الشكل يف البطاقة. 

إختبارات اإلستعدادات الفارقية

Differential Aptitude Test DAT:

إختبارات تستخدم يف التوجيه املهني والتعليمي. وتكون بطارية 

تجمع إختبارات مثانية هي: اإلستدالل اللفظي، والقدرة العددية، 

واإلستدالل املجرد، والعالقات املكانية، واإلستدالل امليكانييك، والرسعة، 

والدقة يف العمل الكتايب، واستخدام اللغة.  

Army Beta Test أحد اإلختبارات (...) لتصنيف الجنود غري األمريكيني عىل وحدات إختبار بيتا للجيش

الجيش املختلفة وهو إختبار غري لفظي للذكاء. 
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Assembly Test    من اإلختبارات التي تقيس التذكر وإدراك العالقات املكانية لألشياء.إختبار التجميع

    Association Test إختبار تداٍع

إختبار يكون املطلوب فيه من املفحوص أن يتداعى بأول ما يرد عىل 

باله من كلامت أو أفكار أو معاٍن يوحيها لله منبه معني، ولتكن كلمة 

أو جملة أو صورة... 

إختبار تكملة الجمل   

Completion Sentence Test

مجموعة من الجمل الناقصة والتي يطلب من املبحوث تكملتها. 

ويتم بعد ذلك تحليل مضمون ما يكمله املبحوث وتفسريه وفقاً 

مليكانيزم اإلسقاط. 

إختبار التوافق لبل 

 Bell Adjustment

إستبيان للشخصية يقيس التوافق اإلنفعايل واملنزيل والصحي 

واإلجتامعي

املرجع: معجم علم النفس والتحليل النفيس، دار النهضة العربية

ــد  ــوع ق ــم املوض ــار تفه ــأن إختب ــا ب ــام ذكرن ــال، فك ــد األطف ــوع عن ــم املوض ــار تفه ــبة إلختب ــا بالنس أم

صمــم فقــط ملســتوى النفــيس والعقــيل والــذكايئ للكبــار (وطبعــاً هنــا ميكــن أن نذكــر بــأن هنــاك ثــالث 

صــور ميكــن اســتخدامها للصغــار فقــط). لــذا كان هنــاك حاجــة ملّحــة لرائــز إســقاطي لألطفــال.  الحــظ 

 Ernst Kris ــس ــت كري ــاوي إيرنيس ــب النمس الطبي

(1900 – 1957)  وهــو محلــل نفــيس، درس الفــن 

وتاريــخ الفــن مــن املنظــار النفــيس والفلســفي، 

 والــذي تعــرف عــىل ســيغموند فرويد وأصبــح صديقاً 

ــني  ــة هيل ــع املحلل ــس م ــل النف ــام بتحلي ــم ق ــه، ث ل

دوتــش Helene Deutsch. إذ أكّــد هــذا العــامل ، 

بــأن األطفــال ال يتمثلــون البتــة إلختبــارات إســقاطية 

 ،(.T. A. T ــاخ أو ــع رورش ــار البق ــدين (كإختب للراش

لــذا طلــب إســتبدال األشــخاص املوجوديــن يف لوائــح 

إرنيست كريس (1900 – 1957)
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ــل ويســقط نفســه بطريقــة  ــات، ألن الطفــل يتمث ــار تفهــم املوضــوع للراشــدين برســومات الحيوان إختب

أرسع وأســهل. لــذا إقــرتح بالتعــاون مــع مجموعــة مــن األخصائيــني النفســيني وبعــض الرســامني لألطفــال 

لرســم عــدد مــن اللوحــات الخاصــة باألطفــال قــادرة عىل كشــف جوانــب ديناميكيــة  لتحديــد مشــاكلهم. 

ــأن األطفــال يتخــذون مــن الصــور واملواقــف مــا يناســب وضعهــم النفــيس ويطابقــون  واعتــرب كريــس ب

حياتهــم اإلجتامعيــة واإلجتامعيــة ـ النفســية (إضطرابــات ومشــاكل ونزاعــات) يف هــذه الصــور ويســقطون 

مشــاعرهم وأحاسيســهم عــىل أبطــال القصــص.

ويؤكد هذا العالِم بأن هذه إسقاطات تحدث بطريقة تلقائية وغري واعية.

ــتعامل  ــدم إس ــرتح بع ــقاطية، إق ــارات اإلس ــاً اإلختب ــذي درس أيض ــيموندز  Symonds  ال ــم س ــا العالِ أم

إختبــار تفهــم املوضــوع T.A. T. قبــل املراهقــة ورّحــب بتطبيــق إختبــار إســقاطي خــاص لألطفــال حيــث 

الصــور يكــون أبطالهــا فقــط مــن الحيوانــات يف مواضــع إجتامعيــة – إنســانية بحتــة. 
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الفصل الثاين

إجراء وتنقيط وإنهاء إختبار تفهم املوضوع لألطفال

بالنســبة لألخصــايئ النفــيس، الروائــز اإلســقاطية مهمــة جــداً يف عملــه االكلينيــيك. أمــا للمعالــج النفــيس 

الــذي تخصــص بالعــالج النفــيس لألطفــال، فإختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال هــو أســاس لعملــه مــع هــذه 

الفئــة العمريــة التــي تحــب أن «تلعــب» و«تتســىل» مــع املعالــج الــذي يحــاول بشــتى الطــرق اإلقــرتاب 

مــن عــامل الطفــل ملســاعدته. إذاً هــذا اإلختبــار يســاعد يف معرفــة الرتكيبــة العاطفيّــة للطفــل وديناميكيّتــه 

ورّدات فعلــه أمــام املشــاكل التــي تواجهــه يف منــوه والطريقــة التــي يحــل بهــا مشــاكله، ودوافعــه النفســية 

ورغباتــه وإحباطاتــه... 

ــي  ــادة عــىل دراســة األشــياء الت ــز ع ــري اإلدرايك ويرتك ــل الســلوك غ ــار إىل تحلي ــدف هــذا اإلختب ــام يه ك

يراهــا الطفــل ويفكــر بهــا ورمبــا تقلقــه. فإختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال كباقــي اإلختبــارات اإلســقاطية 

ــز  التــي تهــدف إىل فحــص الســلوك واكتشــاف الشــخصية وتكوينهــا. كــام ال .C.A.T مثــل ال.T.A.T رائ

للكشــف عــن ديناميكيــة العالقــات بــني الشــخصانية و مجموعــة امليــول وطبيعــة الدفاعــات التــي تعرتضها 

واملشــاكل التــي يواجههــا يف البيــت واملدرســة واملجتمــع بشــكل عــام مــن خــالل عمليــة اإلســقاط والتــي 

هــي عمليــة ال شــعورية يعكــس الطفــل مــن خاللهــا مشــاعره وأحاسيســه.

يســتخدم  ال .C.A.T املحلــل النفــيس و الطبيــب النفــيس و األخصــايئ النفــيس  وأيًضــا طبيــب األطفــال 

ــار  ــع أقط ــن جمي ــال م ــع األطف ــع جمي ــتعامله م ــن اس ــام ميك ــية. ك ــج النفس ــىل املناه ــدرّب ع ــذي ت ال

العــامل، باســتثناء بعــض املجموعــات اإلثنيــة غــري املعتــادة عــىل بعــض األغــراض املوجــودة يف الصــور مثــل 

الدّراجــة...

كــام ميكــن أن يســتعمل إختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال يف الدراســات الجامعيــة لفهــم الطفــل،
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 كــام ميكــن للعــامل أن يســتعمل هــذا اإلختبــار يف أبحــاث طوالنيــة (طويلــة االمــد) رضوريــة حــول منــو 

ــل  ــىل طف ــتة أشــهر ع ــق األخصــايئ النفــيس كل س ــالً، إذا طب ــي. فمث ــيس، والنفيس-اإلجتامع ــل النف الطف

واحــد وملــدة ســبع ســنوات إعتبــاراً مــن ثــالث ســنوات، ســيحصل عــىل عــدد مــن املعلومــات حــول التطــور 

النفــيس والنمــو لهــذا الطفــل، كــام يســمح بدراســة املشــاكل النفســية التــي حتــى اآلن  ال تتــّم دراســتها 

إال مــن املنحــى التحليــيل.

2.1 ما أهمية إختبار تفهم املوضوع لألطفال؟

ــة  ــاف الرتكيب ــن يف اكتش ــه تكم ــدل، وأهميت ــن ومع ــار مقن ــو اختب ــال ه ــوع لألطف ــم املوض ــار تفه اختب

ــوات). ــوة / أخ ــل – أب – أم – إخ ــي (طف ــق العالئق ــل النس ــم تحلي ــل ث ــية للطف النفس

يســتعمل إختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال كتقنيــة تقديــر وتقييــم يف املجــال النفــيس وطبعاً يف التشــخيص 

العيــادي.  ومبــا أن الطفــل يتقّمــص بســهولة أدوار الحيوانــات و خاصــة األليفــة منهــا، فــكل بطاقــة مــن 

البطاقــات العــرش إلختبــار تفهــم املوضــوع تحفــز اســتجابات ظاهــرة: تعبــري وصفــي للرســم وإســتجابات 

كامنــة: التظاهــرات الالواعيــة التــي حفزتهــا الرســومات. 

ويســاعد هــذا اإلختبــار يف  دراســة حيــاة الطفــل النفســية وعالقتــه مــع عائلتــه وإخوتــه ومــع البيئــة التــي 

تحيــط بــه:

- يــدرس هــذا اإلختبــار الرصاعــات النفســية التــي ميكــن أن يواجههــا الطفــل يف حياتــه اليوميــة  كالعدوانية، 

والغرية.... 

- يتعمق هذا اإلختبار يف املشاكل العالئقية التي يواجهها الطفل خالل منوه وقبوله ألهله. 

- أمــا عــىل صعيــد الهويــة الجنســية، فيكشــف لنــا هــذا اإلختبــار عــن مراحــل النمــو النفــيس ـ الجنــيس 

عنــد الطفــل وتصــوره لنفســه مــن خــالل اإلســقاطات التــي يســتعملها خــالل رسده للقصــص.

- ويظهر لنا املنافسة األخوية. (الغرية أو الكره...)

2.2 استخدام إختبار تفهم املوضوع لألطفال

ــب  ــاف كل جوان ــم الكتش ــد صّم ــال .C . A . T ق ــوع لألطف ــم املوض ــار تفه ــأّن إختب ــالك» ب ــرب «بي إعت

ــمية: ــة، والجس ــة والعقلي ــية واالجتامعي ــل النفس ــخصية الطف ش
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- لتقديــم اســتجابات مختلفــة تعــرب عــن خيــال الطفــل وخاصــة أن عــامل الحيوانــات هــو أكــرث إثــارة لخيــال 

لطفل. ا

- لإلستخدام كأداة للكشف عىل القدرة عىل التخيل.

- إستخدامه كأداة يف عملية التشخيص والعالج، والكشف عن اتجاهات األطفال نحو الوالدين.

أما أهداف إختبار تفهم املوضوع لألطفال ما بعد التمرير فهي:

1 ـ اكتشــاف  املشــاكل اإلجتامعيــة يف حيــاة الطفــل كــام التعــرف عــىل منــط عالقــات الطفــل 

مــع أهلــه.

ــه. وميكــن  2 ـ فهــم الروابــط املوجــودة بــني الطفــل واألشــخاص والعالقــات األكــرث أهميــة يف حيات

لألخصــايئ النفــيس أن يطــرح أســئلة عــىل الطفــل يف هــذا الخصــوص.

3 ـ دراســة املشــاكل العالئقيــة يف حيــاة الطفــل وتحديــد مخاوفــه والطريقــة التــي يتفاعــل بهــا 

تجــاه هــذه املخــاوف.

4 ـ التدقيق حول موضوع املنافسة بني اإلخوة واألخوات.

5 ـ معرفة كيف يواجه الطفل املشاكل وكيف يحلها.

6 ـ إكتشاف مشاكل التغذية واملشاكل الفموية بالعموم.

7 ـ دراسة تخيّالت الطفل املتعلقة بالعدوانية و الطريقة التي يتكيّف بها.

ــتعمل يف  ــا زال يس ــامل وم ــول الع ــات ح ــن الدراس ــد م ــاً للعدي ــقاطي مرجع ــار اإلس ــذا اإلختب ــح ه أصب

ــه ليســت فقــط عــىل  ــم النفــس والطــب النفــيس. ففائدت ــة ويــدرس يف كل أقســام عل الجامعــات العاملي

صعيــد بحــوث الشــخصية ، بــل أيضــاً حــول النمــو والخيــال العقــيل عنــد الطفــل، وكــام ذكــر «بيــالك» 

بــأن هــذا اإلختبــار هــو مهــّم أيضــاً يف مجــاالت ســيكولوجية مختلفــة مثــل التفكــري، واالتجاهــات النفســية 

ــدوان.  ــة، والع والنفســية ـ اإلجتامعي

:The Children's Apperception Test 2.3 تاريخ إختبار تفهم املوضوع للطفل

Thematic Apperception املوضــوع  لتفهــم  اإلختبــار  لوحــات  خــالل  ومــن   1949 عــام  يف 
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ــل  ــب النفــيس واملحل ــار تفهــم املوضــوع لالطفــال .C. A. T  فالطبي ــّم إســتحداث اختب .Test T. A. T  ت

ليوبولــد بيــالك Leopold Bellak غــرّي مــن لوحــات إختبــار تفهــم املوضــوع وحــّول صــوراً منهــا إىل صــور 

مناســبة لألطفــال مبســاعدة صونيــا بيــالك ســورال Sonya Bellak Sorel. فبعــد حــوايل عــام مــن الدراســات 

متكــن ” بيــالك“  و”ســونيا بيــالك“  مــن تعيــني عــدد مــن املواقــف اإلجتامعيــة واألساســية يف حيــاة الطفــل 

التــي ميكــن أن تعــرض مشــكالت الصغــار عرضــاً ديناميكيــاً، معتربيــن بأنــه ليــس منافســاً لــل .T.A.T وال 

بديــالً عنــه. 

إذاً، اختبــار تفهــم املوضــوع للطفــل الــذي يختــرص يف كلمــة .C. A. T  هــو اختبــار فــردي للشــخصية وفــق 

املبــدأ اإلســقاطي، موجــه أساســا لألطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم مــا بــني ثــالث و عــرش ســنوات. ويهــدف 

إختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال إىل قيــاس الســامت الشــخصية و الوضعيّــات أو اآلليــات النفــس- ديناميــة 

 . للطفل

يطبــق هــذا اإلختبــار بتقديــم مجموعــة مــن الصــور حيــث يطلــب مــن الطفــل أن يخرب-يتخيّــل قصــًة عــن 

كل واحــدة منهــا. عــادًة يشــجع األخصــايئ النفــيس الطفــل عــىل رسد قصــة وليــس فقــط اإلكتفــاء بوصــف 

ــاة  ــة الحي ــة ودينامي ــات الدفاعي ــز، ميكــن لألخصــايئ أن يكشــف اآللي الصــورة. ومــن خــالل هــذا التحفي

اإلجتامعيــة والعائليــة عنــد الطفــل. يطبــق هــذا اإلختبــار فرديــاً وليــس جامعيــاً، أمــا مــدة تقديــم ورسد 

القصــص مــن قبــل الطفــل فــال تتجــاوز الســاعة ويف األغلــب تكــون مــن 30 و45 دقيقــة ولكــن هــذا ليــس 

مبــدأ عــام.

ــة إنســانية.  ــات يومي ــات يف وضعي ــوي عــىل صــور لحيوان ــار مــن عــرش لوحــات تحت يتكــّون هــذا اإلختب

وكانــت النســخة األوىل مــن هــذا اإلختبــار مكّونــة مــن لوحــات أبطالهــا ”حيوانــات“  وســميت بإختبــار 

ــا  ــم تلته ــات) Children Apperception Test –Animal:  . ث ــال (صــور الحيوان ــم املوضــوع لألطف تفه

نســخة طّورهــا بيــالك،  تكّونــت مــن نفــس وضعيــة الصــور، ولكــن تحــّول أبطالهــا إىل أبطــال مــن البــرش 

 Children Apperception Test –Humain  (ــرش ــال (صــور الب ــم املوضــوع لألطف ــار تفه وســمي إختب

لتحتــوي عــىل أشــخاص «برشيــني» يف الصــور: 
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صورة رقم 1 

ــاة  ــة مغط ــول طاول ــام أو ح ــدة طع ــول مائ ــة ح ــان جالس ــة صيص ــرى ثالث ــورة األوىل ن ــف: يف الص وص

ــا  ــض وكأنه ــا البع ــر إىل بعضه ــان تنظ ــذه الصيص ــق. ه ــا مالع ــة بيده ــان حامل ــذه الصيص ــف. ه برشش

بانتظــار يشء مــا وخلفهــا (يف مقلــب الصــورة) يوجــد شــكل غــري واضــح لدجاجــة أو ديــك. أمــا يف الصــورة 

ــم شــخص واقــف، جنســه غــري محــدد.  ــة أوالد وخلفه ــت الصيصــان إىل ثالث ــد تحّول ــة، فق الثاني

صورة رقم 2

وصــف: يف الصــورة األوىل، ثالثــة دببــة : دبــان كبــريان ودب صغــري تلعــب بشــّد الحبــل. عندمــا تحّولــت 

اللوحــة إىل شــخصيات «بــرش» نــرى يف الصــورة الثانيــة شــخصني راشــدين مــع طفــل يلعبــون أيضــاً بشــّد 

الحبــل.
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صورة رقم 3

وصــف: يف الصــورة األوىل، األســد جالــس عــىل عــرش. يــد عــىل خديــه ويــد أخــرى تحمــل غليونــاً وبقــرب 

العــرش نــرى عصــا ويف زاويــة الغرفــة عــىل اليمــني فــأرة تظهــر مــن ثقــب. أمــا يف الصــورة املتحولــة إي 

صــورة «بــرش»، فــرنى رجــالً جالســاً عــىل «كــريس» وبقربــه طفــل. 

صورة رقم 4

بيدهــا،  متســكها  قبعــة  رأســها  عــىل  تضــع  أنثــوي  ناضــج،  كنغــورو  األوىل،  الصــورة  يف  وصــف: 

وكأنهــا عــىل اســتعجال وتركــض، حاملــة يف يدهــا ســلًة فيهــا قنينــة حليــب. والطفــل الكنغــورد 

حامــٌل  الصغــري  الكنغــورو  هــذا  األم.  بطــن»  «جيبــة-  خــارج  رأســه  نــرى  الــذي  والصغــري 

مــا. بــيشء  يفكــر  وكأنــه  ويبــدو  الهوائيــة  دراجتــه  راكــب  فتــي  وكنغــورو  بالونــاً.  يــده  يف 
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 أمــا يف الصــورة الثانيــة، فتحّولــت الشــخصيات الحيوانيــة إىل شــخصيات إنســانية وأصبــح الطفــل الصغــري 

يف جيــب األم-الكونغــورو، عــىل كتــف األم. 

صورة رقم 5

ــريان  ــان صغ ــاك دب ــورة األوىل، هن ــن، يف الص ــام رسيري ــد فيه ــث نج ــابهتان، حي ــان متش ــف: الصورت وص

بقــرب بعضهــام بعضــاً. غــري واضــح إذا كانــا نامئــني أو مســتيقظني. أمــا يف الصــورة الثانيــة، فيتحــّول الدبـّـان 

إىل طفلــني صغرييــن. 

صورة رقم 6

مرســومة  «شــخصيات»  ثــالث  فيهــا  املوضــوع،  تفهــم  إختبــار  مــن  السادســة  الصــورة  وصــف: 

وليــس بعضــاً  بعضهــام  قــرب  األرض  عــىل  مســتلقيان  كبــريان  دبــان  دببــة.  ثالثــة   : بغمــوض 
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 واضحــاً إذا كانــا نامئــني أو مســتيقظني. ويف مقدمــة الصــورة، نــرى دبــاً صغــرياً مســتلقياً أريضــاً عــىل االرض 

وأيضــاً غــري واضــح إذا كان نامئــاً. أمــا يف صــورة إختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال (صــور البــرش)، فهنــاك 

ثالثــة بــرش،: راشــدان نامئــان بقــرب بعضهــام بعضــاً وطفــل يف مقدمــة الصــورة.

صورة رقم 7

وصــف: الصورتــان يف غابــة، كثــرية األشــجار، «شــخصيتان» بارزتــان يف الصــورة االوىل: القــرد والنمــر. أمــا يف 

الصــورة الثانيــة فــرنى وكأن شــخصية كبــرية تريــد أن تلقــط ولــداً يتســلق شــجرة (القــرد يهــرب مــن النمــر 

الــذي هــو أيضــاً يتســلق شــجرة)
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صورة رقم 8

وصــف: يف الصــورة الثامنــة، نجــد يف الصــورة األوىل حيــث أبطالهــا مــن الحيوانــات، هنــاك قــرد بالــغ مــع 

قــرد فتــي. أمــا عــىل املســتوى الثــاين مــن الصــورة، فــرنى  قرديــن  بالغــني جالســني عــىل كنبــة يرشبــان 

ــان عــن موضــوع معــني ، واحــد مــن القرديــن يهمــس للثــاين. يف هــذه اللوحــة،  الشــاي. وكأنهــام يتحدث

هنــاك صــورة معلقــة عــىل جــدار الغرفــة  لقــرد آخــر ولكنــه مســن. أمــا يف الصــورة الثانيــة، فتتحــّول كل 

القــرود إىل بــرش مــن مختلــف االعــامر (صــورة الجــدة موجــودة يف إطــار للصــور، معلّقــة عــىل الحائــط). 

صورة رقم 9

وصــف: الصورتــان متشــابهتان، هنــاك غرفــة مظلمــة تبــدو وكأنهــا غرفــة نــوم فيهــا رسيــر لألطفــال، كــام 

هنــاك شــباك مفتــوح ولــه ســتائر وكأنهــا تطــري بفعــل الهــواء. كــام نــرى يف الغرفــة مــرآة ومصباحــاً كهربائيــاً 

وخزانة. 

يف الصــورة األوىل، هنــاك أرنــب ينظــر نحــو البــاب وكأنــه ينتظــر أحــداً مــا أمــا يف الصــورة الثانيــة فيتحــّول 

األرنــب إىل طفــل.
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صورة رقم 10

وصــف: يف الصــورة األخــرية مــن إختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال، نــرى يف الصــورة األوىل، كلبــني: كلبــاً فتيــاً 

وكلبــاً بالغــاً. كــام يف الصــورة «كــريس الحــامم» ومغطــس ومنشــفة. أمــا يف صــورة «البــرش»، فــرنى شــخصاً 

راشــداً وعــىل رجليــه طفــل صغــري. 

ــذت  ــة، هــي مــن رســمت ونّف ــامة محرتف ــت Violette Lamont، رّس ــت المون ــأّن فيولي ــر ب ــر بالذك جدي

صــور اإلختبــار. والحقــاً، تــّم إســتحداث نســخة جديــدة مــن إختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال، لجعلــه أكــرث 

شــموالً لألطفــال عــىل الصعيــد الثقــايف واإلجتامعــي. وســّمي «إختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال – إيضــايف»: 

Children Apperception Test  Supplement (C. A. T. – S.) والــذي يتضمــن عــرش صــور ميكــن أن 

تدلنــا عــىل التخيــالت، كــام املشــاكل التــي مل يتحــدث عنهــا أو يذكرهــا بطريقــة واضحــة يف إختبــار تفهــم 

املوضــوع لألطفــال. عندمــا يتــم إســتخدام ال .C.A.T.-S كتقنيــة لعــب، يعــرض األخصــايئ النفســاين كل 

ــار تفهــم املوضــوع لألطفــال ال .C.A.T الواحــدة  ــام تقــدم صــور إختب صــور امللحــق دفعــة واحــدة بين

تلــو األخــرى ويجــب عــىل األخصــايئ أخــذ املالحظــات حــول القصــص وطريقــة تجميــع الصــور وتنســيقها. 

4. 2 تطبيق اإلختبار:

كملخــص: إختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال هــو إختبــار إســقاطي للشــخصية، وكــام ذكرنــا مــن 

مــا لألطفــال  موّجــه  ولكنــه   T.A.T. املوضــوع  تفهــم  إختبــار  مــن  منبثــق  اإلختبــار  هــذا  قبــل، 
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 بــني عمــر ثــالث وعــرش ســنوات. لوحــات هــذا اإلختبــار  تعــرب عــن مشــاهد بدائيــة لحيوانــات يف وضعيات 

إنســانية عالئقيــة، يف إطــار املعامــالت اليوميــة: أكل، نوم...

ــني األخصــايئ النفــيس مــع الطفــل،  ــدة ب ــه إىل األطفــال مــن الجنســني. بعــد إنشــاء عالقــة جي هــو موّج

ــا. ــم يقــوم األخصــايئ النفســاين بتحليله ــات كلمــة كلمــة  ث ــدون اإلجاب ــه اللوحــات، وت يقــدم ل

الطبيــب النفــيس واألخصــايئ النفســاين لهــام الجــدارة بإســتعامل وتطبيــق هــذه األنــواع مــن اإلختبــارات 

النفســية التــي تتطلــب ليــس فقــط مخزونــاً ثقافيــاً نفســياً غنيــاً بــل أيضــاً فهــامً جيــداً للنظريــات الخاصــة 

يف علــم النفــس املــريض والتحليــيل وعلــم نفــس النمــو، كــام خــربة كبــرية يف إســتعامل هــذا اإلختبــار مــع 

األطفــال تقلــل كثــرياً مــن األخطــاء التــي ميكــن أن يقــع فيهــا األخصــايئ النفســاين. 

كــام الفاحــص أو الطبيــب النفــيس الــذي يطبــق إختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال يجــب أن يطبقــه بشــكل 

مهنــي ودقيــق ألن أي ســوء إســتعامل لهــذا اإلختبــار أو ســوء تقدميــه أو تحليــل نتائجــه يكــون ذات نتائــج 

خطــرية يف التشــخيص النهــايئ للحالــة. 

بعــد تطبيــق هــذا اإلختبــار، مــن املستحســن إســتعامل إختبــار آخــر للشــخصية، أو إختبــار إســقاطي آخــر 

كــام إســتعامل الرســم الحــر ورســم العائلــة كســند للنتائــج التــي ميكــن أن يقدمهــا اإلختبــار. 

وبعــض األحيــان، نجــد عنــد األطفــال الذيــن تخطــوا عمــر التســع ســنوات، بعضــاً مــن التحفــظ مــن هــذا 

اإلختبــار مبــا أّن أبطالــه مــن الحيوانــات، لــذا ميكــن إســتعامل إختبــار تفهــم املوضــوع لالطفــال - صــور 

 . C. A. T. – A بــدالً عــن صــور الحيوانــات C. A. T. – H البــرش

2.5 إدارة الرائز 

ــد مــع الطفــل  ــار نفــيس مــع األطفــال، يجــب عــىل األخصــايئ النفســاين إنشــاء اتصــال جي قبــل أي إختب

ويعنــي ذلــك أن يجعــل الطفــل قريبــاً منــه لتخفيــض القلــق لديــه  إىل أدىن درجــة، ويحادثــه ويلعــب معــه 

بطريقــة تجعلــه يعتــاد عــىل الفاحــص قبــل البــدء بــأي إختبــار كان. 

ــة،  ــكل لعب ــىل ش ــز ع ــذا الرائ ــم ه ــم تقدي ــن امله ــال، فم ــوع لألطف ــم املوض ــار تفه ــبة إلختب ــا بالنس أم

وليــس كإختبــار. فيمكــن لألخصــايئ أن يجلــس بقــرب الطفــل ويلعــب معــه مقدمــاً لــه صــورة 
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من صور اإلختبار ويسأله عنها.

يف حــال أن عــرف األطفــال بأنــه إختبــار مــن تجاربهــم الســابقة، فمــن املفضــل تعريــف  األمــر برصاحــة 

ولكــن شــارحني لهــم بشــكل  دقيــق أنــه ليــس اختبــار منافســة حيــث ال يتوقــع مــن  الطفــل أن يجــازف 

مبواجهــة منافســة وال ننتظــر منــه الجــزاء.

كام إنّه عىل األخصايئ النفيس أن يطبق النقاط التالية:

- التعليــامت التــي يجــب أن يقولهــا الفاحــص للمفحــوص هــي: ” إننــا ســنلعب لعبــة. ســأعطيك صــورة 

وســتخربين مــاذا يحصــل يف الصــورة!“ (أي يجــب أن تــرسد قصــة عــن الصــورة لــألوالد األكــرث نضجــاً).

- تدويــن أجوبــة الطفــل املتعلقــة بالقصــة، كــام أنـّـه عــىل األخصــايئ أن يحلــل جميــع ســلوكيات املفحــوص 

لصغري.  ا

- إبعاد جميع لوحات الصور عن نظر الطفل وتقديم اإلختبار عىل أنه مجرد لعبة.

- تشــجيع الطفــل لــرسد قصــة خــالل متريــر اإلختبــار خاصــة لألطفــال الذيــن ال يتكلمــون كثــرياً. يســتطيع 

األخصــايئ النفــيس أن يســأل الطفــل : ” وبعــد ذلــك“  و ”مــاذا ســيحدث فيــام بعــد“ ...

- إذا كان الطفل لديه خربات عن االختبارات فيجب عىل األخصايئ النفيس أن يقول له الحقيقة.

- إحرتام ترقيم صور اإلختبار وعدم إعطاء صورتني أو أكرث يف نفس الوقت. 

- عدم إقرتاح أية فكرة عىل الطفل.

ــن  ــف ع ــي تكش ــات الت ــار اللوح ــايئ أن يخت ــىل األخص ــة، ع ــادة بالحرك ــن زي ــاين م ــل يع - إذا كان الطف

ــدة.  ــًة واح ــز دفع ــر كل الرائ ــس متري ــلوكه ولي ــة بس ــاكل الخاص املش

2.6 بعد انتهاء الرائز

عندمــا يخــرب الطفــل كل القصــص، ميكــن أن يطــرح األخصــايئ النفــيس أســئلة عــن نقــاط محــددة وعــن 

بعــض التفاصيــل.  

وإذا كان الطفــل تعبــاً أو ال يريــد اإلســتمرار ميكــن تحديــد موعــد  آخــر يكــون  أقــرب مــا ميكــن ملتابعــة 

الجلســة.
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ثــم يــأيت التحليــل الــذي يلعــب دوراً مهــامً يف تحديــد شــخصية الطفــل مــن خــالل قصصــه وأجوبتــه التــي 

 . قدمها

ويجب عىل األخصايئ النفساين الرتكيز عىل النقاط التالية:

- الوقت الذي استغرقه الطفل لرسد كل قصة.

- الوقت الذي استغرقه الطفل لرسد كل القصص (الوقت اإلجاميل لإلختبار)

- محتوى القصة (إيجايب – سلبي – نهاية سعيدة – نهاية محزنة – قصة كاملة – قصة خيالية ...)

- تحليل أسامء وأماكن محددة يف اللوحة من خالل قصص الطفل.

- إكتشــاف التعديــالت يف الشــخصيات أو يف محتــوى الظاهــر مــن القصــة. فــإذا قــام الطفــل بتغيــري بعــض 

املواقــف أو الشــخصيات أو األحــداث يف القصــة، فيجــب عــىل األخصــايئ النفــيس أن يحــدد ذلــك خــالل 

املالحظــات أو تنقيــط القصــة. 

- أهميــة القصــة وهدفهــا لــذا يجــب تنقيــط : موضــوع القصــة – والبيئــة التــي تخيلهــا الطفــل خــالل رسده 

لقصتــه كــام بــأي طريقــة رأى املفحــوص الشــخصيات الرئيســية يف كل قصــة (اإلســقاط عــىل شــخصيات 

عائليــة أو اإلكتفــاء بشــخصيات اللوحــة).

- تحديــد أو معرفــة إذا القصــة التــي يرويهــا الطفــل هــي قصــة عايشــها بطريقــة مبــارشة أو غــري مبــارشة 

خاصــة بــأن بعــض األطفــال يــروون بعــض القصــص التــي شــاهدوها عــىل التلفــاز أو مــن خــالل قصــص 

مــا قبــل النــوم.  
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الفصل الثالث 

صور وأمثلة إختبار تفهم املوضوع لإلطفال: هدفها وتحليلها 

قبل البدء بوصف كل صورة بصورتها، يجب التوقف عىل املالحظات التالية:

ــل  ــًة ب ــن نســتعرض (باإلجــامل) القصــة كامل يف هــذا الجــزء ويف معظــم القصــص ل أ.   

ــا لــن نعــرض القصــة التــي رسدهــا الطفــل كاملــة ولكــن  مجــزأة. ويعنــي ذلــك بأنن

ــنضع  ــة، س ــرض كل القص ــا ال نع ــة. عندم ــىل الحاج ــريّد ع ــه ل ــزم وضع ــا يل ــع م نض

العالمــة التاليــة: (...)

ــة صيصــان تنتظــر الطعــام مــن  ــاك. أرى ثالث ــة ودجاجــة هن ــال: صــورة 1:  صيصــان وطاول مث

ــا الطعــام (...) ــا. ســتأيت األم وســتقدم له أمه

ــامء  ــن أس ــم م ــر أي إس ــاب، مل نذك ــذا الكت ــت يف ه ــي وضع ــة الت ــع األمثل يف جمي ب.   

األطفــال الذيــن تــّم اختيارهــم للمشــارك يف هــذا الكتــاب إحرتامــاً لخصوصيــة حياتهــم 

ــخصهم.  ــاً لش ــاً إحرتام ــيس وطبع ــالج النف ــادة الع ــل يف عي ــة العم ــة وخصوصي الخاص

األمثلــة التــي ذكــرت يف هــذا الفصــل، وفيــة لجنــس الطفــل أي مل نغــرّي الجنــس لــيك  ج.   

نبقــى أوفيــاء للمحتــوى ”الفكــري- الجنــيس- النفــيس“ للقصــص. 

ــر  ــني عم ــا ب ــة م ــم املقارن ــن امله ــوالدة ألن م ــال : ســنة وشــهر ال ــر األطف ــا عم ذكرن د.   

ــالل  ــن خ ــة. فم ــرسد القص ــتعملة ل ــامت املس ــة والكل ــم للقص ــال وردة فعله األطف

املحتــوى للقصــة وعمــر الطفــل ميكننــا اســتنتاج الكثــري مــن الخالصــات عــىل صعيــد 

ــل.   ــد الطف ــي عن ــريف واللفظ ــري واملع ــور الفك التط

حاولنا إغناء كل صورة بثالثة أو أربعة قصص رسدت من األطفال.  ه.   
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 . يف مقدمــة كل صــورة، كتبنــا ”صــورة رقــم..“ ويعنــي ذلــك رقــم الصــورة التــي تَُفــرسَّ و.   

ــم 1 ــورة رق ــال: ص مث

تحــت كل صــورة، نــص يصــف الصــورة أي يصــف أحداثهــا الظاهريــة أي مــا داخــل  ز.   

الصــورة مــن شــخصيات وأشــياء وتحــركات. 

ــايئ  ــاعد األخص ــذا يس ــة، وه ــيل للقص ــيس والتحلي ــى النف ُ املعن ــرسِّ ــع يَُف ــم يف مرب ث ح.   

الصغــري.  املفحــوص  رأس  يف  يــدور  مــا  تحليــل  عــىل  النفــيس 

ثــم ســنقدم قصصــاً رويــت مــن قبــل األطفــال (ثــالث قصــص). هــذه القصــص لهــا  ط.   

عالقــة مبــارشة مــع الهــدف النفــيس للقصــة. 

”زمن الرجع“ هو الوقت الذي استغرقه الطفل لبدء رسد القصة. ي.   

« زمن إجراء للوحة» أي الزمن الذي استغرقه الطفل لرسد كل القصة.  ك.   

الصور التي استعملت يف هذا الكتاب مصدرها الشبكة العنكبوتية.  ل.   

1 ـ صور إختبار تفهم املوضوع لألطفال، صور الحيوانات: 

صورة رقم 1

مغطــاة  طاولــة  حــول  أو  طعــام  مائــدة  حــول  جالســة  صيصــان  ثالثــة  نــرى  األوىل،  الصــورة  يف 

برششــف. هــذه الصيصــان حاملــة بيدهــا مالعــق ، وعــىل عنقهــا فوطــة. موجــود عــىل الطاولــة 

إىل  تنظــر  الصيصــان  هــذه  هــو.  مــا  واضــح  غــري  طعــام  فيــه  مزخــرف  كبــري  وجــاط  صحــون 
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بعضهــا البعــض وكانهــا بانتظــار يشء مــا وخلفهــا (يف مقلــب الصــورة) يوجــد شــكل غــري واضــح لدجاجــة 

أو ديــك.

األجوبــة: القصــة األوىل تــدور حــول مواضيــع الــرشب واألكل ووجبــات الطعــام والغــذاء. كــام نجــد 

موضــوع املنافســة بــني اإلخــوة واألخــوات عــن قصــص تــدور حــول مــن الــذي ســيحصل عــىل أكــرث 

كميــة مــن الغــذاء أو مــن يــأكل أكــرث مــن؟ كــام نجــد بعــض القصــص عــن عالقــة األوالد بوالدهــم 

ــاعد يف  ــورة تس ــذه الص ــيس فه ــو النف ــد النم ــىل صعي ــا ع ــة).  أم ــك / الدجاج ــم (الدي أو والدته

اكتشــاف املشــاكل الفمويــة التــي  تظهــر مــن خــالل شــعور بالحرمــان (أي الحرمــان مــن األكل). 

ويجــب االعتبــار بــأّن الطعــام وموضــوع األكل والــرشب يأخــذان منحــى عــىل أنهــام رمــز للعنايــة 

او املكافــأة وغــري ذلــك مــن أشــكال االهتــامم والحــب والعاطفــة املوجهــة مــن األهــل إىل ابنائهــم، 

وبالتــايل الحرمــان منــه  هــو عقــاب. 

ــج النفــيس  ــد املعال ــه عن ــّم توجيه ــه، ت ــن طــالق والدي ــاىن م ــاين ســنوات - ع ــره مث ــل عم ــال 1 : (طف مث

بســبب عــدم القــدرة عــىل النــوم؛ واســتعمل األخصــايئ النفــيس إختبــاراً لقيــاس اإلكتئــاب عنــد األطفــال 

ــأن هــذا الطفــل يعــاين مــن بعــض نقــاط اإلكتئــاب): وتبــني مــن خــالل النتائــج  ب

زمن إجراء اللوحة: 55 ثانية زمن الرجع: 15 ثانية   

ــا ســتعطيها األكل. (ســكوت) هــذا  ــا. والدته (ســكوت) هــذه الصيصــان. هــذه الصيصــان تنتظــر والدته

ــه  ــيك تعطي ــع. ســينتظر ل ــه جائ ــه صــوص خجــول ال يحــب أن يقــول ألحــد بأن ــع جــداً. إن الصــوص جائ

ــردان».  ــه «ب الدجاجــة الشــوربا ألن

تحليــل القصــة: نالحــظ بــأن قصــة الطفــل فقــرية جــداً مــن حيــث الكلــامت واملفــردات ومل يكــن 

فيهــا الخيــال املناســب لعمــر الطفــل (مثــاين ســنوات) كــام  مــن خــالل رسده ألحــداث القصــة. 

إظهــار  مــن  الخــوف  منهــا  الخاصــة  تفســرياته  لديــه  والجمــل  الخيــال  بإســتعامل  الــرتدد  هــذا 

اإلحساســات الداخليــة، فكلنــا نعــرف كــم مــن الصعــب التكلــم عــن شــعورنا وأحاسيســنا، فكيــف 

إلتجــأ  الصغــري  املفحــوص  بــأن  بيتــه. نالحــظ  العاطفــي يف  عنــد طفــل يشــعر بعــدم اإلســتقرار 



44

إىل املواضيــع الفمويــة والتــي ميكــن أن تفــرس مــن خــالل العقــاب أو الشــعور بالدونيــة، الشــعور بالحــزن 

أو حتــى بالنقــوص. 

مالحظــة: خــالل متريــر إختبــارات إســقاطية يجــب اإلنتبــاه إىل مكونــات القصــة ألنهــا تســاعد يف معرفــة 

إذا املفحــوص ميــر بأزمــة حــزن ورمبــا إكتئــاب.

مثــال 2 : (طفلــة عمرهــا ســبع ســنوات. تعــاين مــن الحرمــان العاطفــي بســبب تــرك والدتهــا البيــت بعــد 

شــجار قــوي مــع الوالــد، ترجــم هــذا الحرمــان العاطفــي مــن خــالل الحرمــان مــن األكل):

زمن إجراء للوحة: دقيقة و35 ثانية  زمن الرجع: 5 ثوان   

ــن تعطــي األكل للصيصــان!  ــن ل ــا؟ (ســكوت) األم ســتجلب األكل ولك ــر أمه هــل هــذه الصيصــان تنتظ

(ســكوت) ســتنتظر الصيصــان األكل مــن أحــد آخــر رمبــا الجــريان. ولكــن الصيصــان كانــت تريــد أن تــأكل 

مــع الدجاجــة (ســكوت) الصــورة  غــري واضحــة (...)

ــن ميــرون  ــال الذي ــة األطف ــة اســتعملت األكل كاداة للقصــاص. أغلبي ــأن الطفل ــل القصــة: نالحــظ ب تحلي

مبشــاكل مــع أهلهــم، يســتعملون األكل كاداة لقصاصهــم ويــرسدون قصصــاً كلهــا تتمحــور حــول موضــوع 

األكل ومــن يجلــب األكل؟ ومــن يــأكل؟ وكميــة األكل هــل هــي مرضيــة؟ وغريهــا مــن القصــص. ونالحــظ 

ــاة طريقــة رسد القصــة وكــم مــرة توقفــت وهــي تــرسد مــا يجــول يف فكرهــا (ســكوت  ــد هــذه الفت عن

عــدد 3). فيجــب اإلنتبــاه أيضــاً لعــدد املــرات التــي يتوقــف فيهــا املفحــوص خــالل رسده للقصــص وعّدهــا.  

مثــال 3: (طفلــة عمرهــا ســت ســنوات وســتة أشــهر – تعــاين والدتهــا مــن «اإللتســاق» العاطفــي نحــو األب 

وبــرودة عاطفيــة وعــدم إكرتاث تجــاه االم):

زمن إجراء للوحة: دقيقتان و50  ثانية زمن الرجع: 1  ثانية   

- يف هــذه الصــورة، إنهــا صــورة جميلــة (ســكوت ومتعــن يف الصــورة) هــل يجــب أن أخــرب قصــة أو اقــول 

كلــامت؟

(املعالج النفيس): يجب إخبار قصة عام يدور يف الصورة. 
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-  حسناً! (سكوت مطّول) 

(املعالج النفيس): ميكنك أن تخرتعي القصة التي تخطر عىل بالك!

ــدد الصيصــان) -  ــىل ع ــدل ع ــي ت ــد الت ــع الي ــع حــركات أصاب ــري (م ــة عصاف ــا ثالث هن

ــالن»  ــور «زع ــذا العصف ــة. إال ه ــا فرح ــكوت) إنه ــض. (س ــا البع ــع بعضه ــب م تلع

ألنــه جائــع والدجاجــة لــن تعطيــه األكل ولكــن بعــد برهــة ســيأيت الديــك ويــرضب 

ــالن.  ــور الزع ــتعطي األكل للعصف ــي س ــة الت الدجاج

تحليــل القصــة: ألن عالقــة الفتــاة قويــة جــداً، إســتعملت مخيلتهــا وأســقطت نفســها مــن خــالل العصفــور 

الــذي يريــد أن يــأكل (أي يريــد العاطفــة) ولكــن األكل مل يحصــل عليــه مــن الوالــدة التــي تقاصصهــا (مل 

ــذي «رضب»  ــت املســاعدة مــن األب ال ــذا طلب ــة) ل ــربودة العاطفي ــاة بال ــة وشــعرت الفت ــا العاطف تعطه

ــال  ــض األفع ــا بع ــرنى هن ــاة). ف ــن (الفت ــور الحزي ــة (األكل) للعصف ــاء العاطف ــرب األم بإعط ــدة وأج الوال

غريالواعيــة Processus inconscients  التــي تلعــب دوراً هامــاً يف بنــاء العالقــة األوديبيــة الثالثيــة: األب 

ــة.   واألم والطفل
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صورة رقم 2

ــة  ــرى ثالث ــات)، ن ــور الحيوان ــال (ص ــوع لألطف ــم املوض ــقاطي تفه ــار اإلس ــن اإلختب ــم 2 م ــورة رق يف الص

دببــة عــىل أرض أمــا يف مقلــب الصــورة Background فــال نــرى شــيئاً. إذاً يف هــذه الصــورة دبــان كبــريان 

يســحب كل واحــد منهــام طــرف حبــل. ويف الطــرف الثــاين مــن الصــورة، هنــاك دب صغــري يســاعد الــدب 

الكبــري (الــدب الثــاين) يف ســحب الحبــل. يــرى الكثــري مــن األطفــال بــأّن هــذه الدببــة تلعــب بشــد الحبــل 

ولكــن يوجــد بعــض األطفــال  الذيــن يــرون فيهــا بعــض املشــاكل مــا بــني الدببــة الثالثــة.

أغلبيــة االطفــال يتمثلــون يف هــذه الصــورة بالــدب الصغــري ويــرون الدبــني األخريــن بالشــخصيات 

التاليــة: األب واألم – األب والجــار – األب وصديــق ال يحبــه الطفــل – األب واألخ الكبــري (خاصــًة إذا 

كانــت عالقــة األخ الصغــري بأخيــه الكبــري غــري جيــدة...) وبعــض األحيــان ال يتمثــل الطفــل بأحــد 

مــن شــخصيات هــذه الصــورة. 

يف هذه الصورة، ميكن أن يرى الولد املشاهد التالية:

مشــهد نــزاع قــوي ويعــرب مــن خاللــه عــىل مشــاعر قويــة أو الخــوف أو العدوانيــة - 

مــن خــالل طريقــة اللعــب أو الربــح أو حتــى مــن خــالل رسد القصــة مــن املفحــوص 

الصغــري.

الداخليــة (أن يكــون األقــوى-  مشــهد يعــرب مــن خاللــه عــىل تحقيــق رغبتــه 
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 بني الدبني الكبريين)، أي أن يكون الشخص القوي الذي ال أحد يهزمه. 

مشــهد يتكــون فيــه موضــوع قلــق مــن العقــاب مــن خــالل انقطــاع الحبــل حيــث - 

.Castration:ــل أو الخــوف مــن   اإلخصــاء ــك مــن خــالل انقطــاع الحب ــل ذل يتمث

مثــال 1: (طفــل عمــره ســبع ســنوات ومثانيــة أشــهر – عــاىن   مــن العدوانيــة بســبب والــده الــذي يرضبــه. 

الوالــدة غــري موجــودة يف البيــت. تركــت البيــت منــذ حــوايل الســنتني بســبب عدوانيــة زوجهــا ومعاملتــه 

ــة» عــىل  ــر ســلباً وبطريقــة «درامي ــدة الهــروب مــن البيــت وهــذ الهــروب أث ــذا قــررت الوال القاســية، ل

الطفــل):

زمن إجراء للوحة: 55  ثانية زمن الرجع: 10 ثوان     

(ســكوت) يف هــذه الصــورة، ثالثــة دببــة تلعــب بلعبــة شــد الحبلــة. (ســكوت) هــذا هــو األب أمــا هــذه 

فهــي األم وهــذا إبنهــام الطفــل هنــا. الطفــل يعــرف بأنــه لــن يربــح ألنــه  ليــس قويــاً كأبيــه. فهــو لــن 

يربــح أبــاه أبــداً. ورمبــا أبــوه ســيرضبه ألن أبنــه مل يربــح. ورمبــا ســينقطع الحبــل وذلــك بســبب األب الــذي 

شــّده كثــرياً. 

تحليــل القصــة: نالحــظ مــن خــالل القصــة بــأّن املفحــوص الصغــري حــاول تحديــد دور كل شــخصية ذكرهــا 

ــدب  ــت ال ــر ونع ــدب اآلخ ــي ال ــا األم فه ــخصية أو دور «األب» أم ــري ش ــدب الكب ــى لل ــه. فأعط يف قصت

ــذي يســاعد الطفــل عــىل ترجمــة أحاسيســه واســتعامل  ــوع مــن اإلســقاط ال الصغــري بالطفــل. وهــذا ن

تجاربــه الخاصــة يف قصصــه. ونالحــظ بــأّن أغلبيــة األطفــال «يســقطون» حياتهــم الخاصــة يف الصــور التــي 

يرونهــا والتــي تســاعدهم أو تذكرهــم ببعــض املواقــف التــي عاشــوها مــن قبــل. لــذا نالحــظ بأنــه يف هــذه 

القصــة، وبســبب العدوانيــة التــي عاشــها الطفــل، نقلهــا بشــكل كامــل ورصيــح إىل قصتــه.  

ــدرة بالتواصــل  ــدم الق ــن الوحــدة وع ــاين م ــر – تع ــة يف التاســعة وعــرشة اشــهرمن العم ــال 2: (طفل مث

بســهولة مــع اآلخريــن خاصــة مــع زمالئهــا يف الصــف. كــام كانــت هــذه الفتــاة ضحيــة ملامرســات عدوانيــة 

تجاههــا مــن قبــل والدهــا العــدواين):

زمن إجراء للوحة:  دقيقتان و45 ثانية زمن الرجع: 35 ثانية   
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(سكوت)  

- هذه العائلة، ما أجملها! (سكوت طويل حوايل الدقيقة والتصف)

(املعالــج): يجــب تأليــف قصــة حــول األشــخاص املوجوديــن يف الصــورة! كل مــا يخطــر عــىل بالــك ميكنــك 

قوله!

- ســكوت! يف هــذه القصــة (ســكوت حــوايل 15 ثانيــة) هنــاك دب يلعــب مــع دب آخــر! رمبــا (ســكوت 

10 ثــوان) ال أدري إذا هــذا الــدب الصغــري فــرح أن يلعــب مــع هــذا الــدب الــذي يــرصخ بــه ويرضبــه عــىل 

وجهــه. ال يجــب أن نــرضب أحــداً ألن الــرضب ال ينفــع بــيشء فالــدب قــرر أن يهــرب ألنــه ال يســتطيع أن 

يتحمــل هــذه الحيــاة مــع الــدب الكبــري. فهــرب مــع والدتــه وعاشــا حيــاة ســعيدة بعيــدة عــن املشــاكل. 

تحليــل القصــة: الســكوت املتكــرر لــه معــان كثــرية خاصــًة عنــد األطفــال الذيــن كانــوا ضحيــة لعــدوان 

لفظــي أو جســدي. الفتــاة كانــت غــري قــادرة مــن إســتعامل خيالهــا لــيك تســتطيع تأليــف قصــة كاملــة 

حــول الصــورة املوجــودة بــني يديهــا. يجــب الذكــر بــأن اإلختبــارات اإلســقاطية كإختبــار تفهــم املوضــوع 

 Family Apperception أو إختبــار تفهــم املوضــوع للعائلــة  Thematic Apperception Test (T. A. T.)

Test (F. A. T.) وغريهــا مــن اإلختبــارات لهــا دور ســحري مبســاعدة األطفــال إلظهــار أحاسيســهم الداخلية، 

ــج  ــج النفــيس كبــري جــداً مبســاعدتهم مــن خــالل الثقــة التــي يجــب أن تبنــى مــا بــني املعال ودور املعال

والطفــل. 

ــا  ــدريس بعدم ــد األخصــايئ النفــيس امل ــه عن ــّم توجيه ــالث ســنوات وشــهران ت ــره ث ــل عم ــال 3 : (طف مث

ــذا  ــتعامل ه ــن إس ــايئ م ــرر األخص ــذا ق ــلية. ل ــه التناس ــىل أعضائ ــده ع ــع ي ــه يض ــة بأن ــت املعلم الحظ

ــم) : ــل للتكل ــذا الطف ــاعدة ه ــط ملس ــار فق اإلختب

زمن إجراء للوحة: دقيقة و 35 ثانية زمن الرجع: 25 ثانية   

(سكوت)

ــا تلعــب -  ــري (ســكوت) وهــذه أرض (ســكوت) وهــذا «دب» أيضــاً، إنه هــذا دب كب

ــل).  ــد عــىل الحب ــل (ســكوت ووضــع الي بشــد الحب

(املعالج) تلعب بشد الحبل؟ 

ــد -  ــع الي ــكوت ووض ــه. (س ــع أبي ــري م ــل الصغ ــه الطف ــب في ــذي يلع ــل ال ــه الحب إن
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مجــدداً عــىل الحبــل مــا بــني الدبــني). أنــا خائــف أن ينقطــع الحبــل والــدب الصغــري 

ال يريــد أن يلعــب ألن الحبــل ميكــن أن ينقطــع (...)

تحليــل القصــة: يف هــذه القصــة نالحــظ وبشــكل واضــح «قلــق الخصــاء» عنــد الطفــل. حتــى إنــه عــّرب 

عــن هــذا القلــق بكلامتــه البســيطة: «أنــا خائــف أن ينقطــع الحبــل». فمــن خــالل إجتــامع مــع والــَدْي 

هــذا الطفــل، قــال األب إنــه يهــدد طفلــه بالعقــاب، ومبــا أّن ولــده ميــر مبرحلــة «عقــدة أوديــب»، فخــاف 

هــذا األخــري عــىل أعضائــه التناســلية، لــذا وبشــكل أوتوماتيــيك أصبــح «يحمــي» أعضــاءه خشــيًة عليهــا 

مــن أبيــه.

ــص  ــىل الفاح ــب ع ــذا يج ــقاطية. ل ــز اإلس ــارات يف الروائ ــاين» يف اإلختب ــأن ال يشء «مج ــاه ب ــب اإلنتب يج

(املعالــج النفــيس أو األخصــايئ النفســاين...) أن ينتبــه عــىل تدويــن جميــع الكلــامت والجمــل والترصفــات 

الجســدية للطفــل، فمثــالً إذا كان هــذا األخــري ال يســتطيع الجلــوس أمــام الفاحــص لــرسد قصــة خــالل كل 

حصــة اإلختبــار، فهنــا يجــب التدويــن بــأن هــذا الطفــل قلــق ويرتجمــه مــن خــالل ترصفاتــه الخارجيــة.  

ــّم  ــة، كــام ت ــذ صغــره مــن مشــاكل صحي ــة أشــهر، عــاىن من ــال 4 : (طفــل عمــره مثــاين ســنوات وثالث مث

إدخالــه أكــرث مــن خمــس مــرات إىل املستشــفى لســوء حالتــه الصحيــة. اســتعمل إختبــار تفهــم املوضــوع 

لألطفــال ملســاعدته للتكلــم عــن حالتــه النفســية) :

زمن إجراء للوحة: دقيقة واحدة زمن الرجع: 25 ثانية   

(سكوت)

إنهــا عائلــة تلعــب يف شــد الحبــل. إنهــم فرحــون جــداً ورمبــا ســيأيت العديــد مــن األصدقــاء للعــب معهــم. 

الطفــل الصغــري سيشــعر بــأمل يف معدتــه ورمبــا ســيذهب إىل املسشــتفى  لرؤيــة الطبيــب املختــص باألمراض 

الداخليــة وممكــن أن تجــرى لــه عمليــة جراحيــة (...)

تحليــل القصــة: الطفــل ذو الثــامين ســنوات ويعــاين مــن مــرض عضــال، يجــربه لدخــول املستشــفى عــدة 

ــه يف  ــراً حيات ــًة ذاك ــورة خاص ــالل الص ــن خ ــار م ــه باختص ــل حيات ــذا الطف ــبوع. روى ه ــرات يف االس م

ــأن املفــردات التــي  ــاه ب ــا يجــب اإلنتب ــة). وهن املستشــفى (ســيزور الطبيــب املختــص باألمــراض الداخلي

ــي عايشــوها. ــة» الت ــارات الحياتي ــة عيشــهم» أو «اإلختب ــدل عــىل «طريق ــال ت يســتعملها بعــض االطف
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صورة رقم 3

يف هذه الصورة، يبدو يف غرفٍة موجود فيها شخصيتان هام: االسد والفأرة. 

األســد جالــس عــىل عــرش. يــد عــىل خــده ويــد أخــرى تحمــل غليونــاً وبقــرب العــرش نــرى عصــا وذنــب 

األســد واضــح ويلمــس االرض التــي زينهــا بــالط بأشــكال ورود. ويف زاويــة الغرفــة عــىل اليمــني فــأرة تظهــر 

مــن ثقــب.

هــذه الصــورة تســاعد األخصــايئ النفســاين ملعرفــة مكانــة األب، والتمثيــل لــه مــن خــالل القصــة 

التــي رسدهــا الطفــل. فاألســد يــراه معظــم املفحوصــني الصغــار بصــورة األب كــام من املحتمــل بأن 

الغليــون املوجــود يف يــد األســد الجالــس عــىل العــرش والعصــا املوجــودة بقربــه، تســمح للطفــل يف 

تحويــل األســد مــن شــخصية أبويــة  ســلطوية إىل كائــن عجــوز (أي جــد) ال ميكــن الخــوف منــه. 

ويف معظــم القصــص، تظهــر لألخصائيــني النفســيني صــورة هــذا األســد إذا كانــت خــرية أو مؤذيــة. 

ويف هــذا الحــال، يجــب عــىل النفســاين تدويــن مالحظاتــه حــول ”صــورة“ األســد وكيفيــة التعامــل 

معهــا مــن قبــل الطفــل. أمــا بالنســبة للفــأرة فهــي تكــون عــادًة شــخصية تقــوم بالحيــل واألفخــاخ 

لألســد. أمــا عنــد بعــض األطفــال فتكــون هــذه األخــرية مبثابــة صديقــة قريبــة وحميمــة لألســد 

”الضعيــف“ أو ”العجــوز“ وعنــد أطفــال آخريــن تكــون مصــدر قلــق وإنزعــاج لألســد. فهنــا يلعــب 

دور رصاع املفحوصــني مــع أهلهــم وتظهــر العالقــة مــا بــني  الخضــوع واالســتقاللية إلــخ حســب 

القصــة املرويــة.
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ــج  ــد املعال ــا عن ــّم توجيهه ــة. ت ــس الليلي ــة 7 ســنوات وخمســة أشــهر، تعــاين مــن الكوابي ــال 1: (طفل مث

ــا): ــوم قــرب والديه ــب الن ــة وتطل ــوم كل ليل ــا مــن الن النفــيس لخوفه

زمن إجراء للوحة: دقيقة و55 ثانية زمن الرجع: 5 ثوان   

- هــذا هــو امللــك الــذي ال أحــد ميكــن أن يهزمــه. (ســكوت) إنــه قــوي جــداً. هنــا الفــأرة تســعى إلســعاده 

فهــي تتهيــأ للغنــاء لتســلية  ملــك البيــت (ســكوت طويــل)

(املعالج النفيس): ماذا يحدث يف الصورة؟

- إنه املسؤول عن الفأرة وهو يحميها! (...)

تحليــل القصــة: بــدأت الفتــاة قصتهــا ذاكــرًة قــوة األســد الــذي ال يهــزم. فطبعــاً مــن خــالل هــذا التشــبيه، 

يفهــم األخصــايئ النفــيس بــأن الطفلــة رأت يف األســد صــورة األب القــوي الــذي «يخلــص» أوالده. وأكملــت 

ــأرة كأداة  ــت الف ــا وأضاف ــن خوفه ــل م ــيلة للتقلي ــتعملته كوس ــذي اس ــكوت ال ــن الس ــم م ــة بالرغ القص

«تســلية» لألســد وكأن الطفلــة تريــد كســب مودتــه. وأنهــت القصــة الفتــاة كــام بدأتهــا مذكــرًة قــوة األســد 

الــذي «يحمــي» الفــأرة. وطبعــاً مبــا أّن الطفلــة تخــاف مــن الليــل، يعنــي ذلــك، إســتعملت األســد لــيك 

يحميهــا مــن الليــل. 

مثــال 2: (طفلــة عمرهــا مثــاين ســنوات، تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس املــدريس بعدما الحظــت إدارة 

املدرســة بــأّن هــذه الطفلــة متأثــرة جــداً بعــد مــوت جدهــا، فأصبحــت منزويــة جــداً عــىل نفســها، كــام 

إنهــا تــرشد خــالل الحصــص وتركيزهــا قــّل كثــرياً):

زمن إجراء للوحة: دقيقة و45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان    

- إنــه أســد وبقربــه الفــأرة الصغــرية. الفــأرة الصغــرية تســاعد األســد بــكل يشء فهــو يحبهــا كثــرياً وهــي 

أيضــاً (ســكوت) كــام إنهــا خائفــة عليــه (ســكوت مطــّول)

(األخصايئ النفيس املدريس): مِلَ خائفة عليه؟

- (سكوت) ألنها ال تريد أن يذهب ويضيع يف الغابة. فهو مسن جداً وال يستطيع أن مييش جيداً! 

تحليــل القصــة: يف هــذه القصــة، الفتــاة أســقطت صــورة جدهــا عندمــا رأت األســد. لــذا فهــي
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 أخربت بأّن الفأرة (التي متثلت بها) خائفة عىل األسد : «... ال أريد أن يذهب ويضيع يف الغابة...».

كــام ذكرنــا بــأّن العديــد مــن األشــخاص يــرون يف األســد صــورة الجــد الكبــري يف الســن والــذي هــو بحاجــة 

للمســاعدة  التــي ســتقدمها الفــأرة إليــه. 

مثــال 3: (طفــل عمــره 6 ســنوات و9 أشــهر، «متصــل» جــداً بأبيــه وال يرتكــه أبــداً، كــام يغــار هــذا الطفــل 

ــّم توجيــه هــذا الطفــل عنــد األخصــايئ النفســاين  مــن جميــع األطفــال يف مدرســته ويــرسق أغراضهــم. ت

بســبب ســوء ترصفاتــه يف املدرســة):

زمن إجراء للوحة: دقيقة و30  ثانية زمن الرجع: 5 ثوان   

ــكل  ــه، ال ــوى إنســان يف العــامل كل ــري. هــذا هــو أق ــس عــىل كرســيه الكب ــل الجال هــذا هــو األســد الجمي

يخــاف منــه، يســتطيع أن «يكــّرس» (يحطــم) كل يشء. برضبــة واحــدة مــن «أصابعــه» (يــده) يســتطيع 

ــه  ــه من ــا تطلب ــام وكل م ــا الطع ــدم له ــو يق ــاً فه ــزوره دامئ ــي ت ــرية الت ــأرة الصغ ــى الف ــة. حت ــري بناي تدم

ــا جــداً (...) ــرياً (ســكوت) يحبه ــا كث ــو يحبه ــا. فه يعطيه

ــه، فاإلســقاط  ــه فــريى األســد مــن خالل ــق بأبي ــرى كــم الطفــل متعل ــل القصــة: يف هــذه القصــة، ن تحلي

ــه.  ــرسد قصت ــل ل ــي اســتعملها الطف ــة» الت ــامت «القاســية» و«العدائي ــرى أيضــاً الكل واضــح. ولكــن ن
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صورة رقم 4

ــة مــن  ــالث شــخصيات وهــي التالي ــاك ث ــال، هن ــم املوضــوع لألطف ــار تفه يف الصــورة الرابعــة مــن إختب

ــوان الكنغــر: حي

كنغــورو ناضــج، أنثــوي تضــع عــىل رأســها قبعــة متســكها بيدهــا، هــذه القبعــة مزينــة - 

بالــورود وحاملــة جزدانــاً عــىل كتفهــا وتبــدو وكأنهــا عــىل اســتعجال وتركــض، حاملــة 

يف يدهــا ســلًة فيهــا قنينــة حليــب.

الشــخصية الثانيــة يف هــذه الصــورة وهــي الطفــل الكنغــورو الصغــري الــذي نــرى رأســه - 

خــارج ”جيبــة- بطــن“ األم. هــذا الكنغــورو الصغــري حامــٌل يف يــده بالونــاً.     

والشــخصية الثالثــة يف هــذه الصــورة هــي كنغــورو فتــي (يبــدو بوضــوح أكــرب ســناً - 

مــن الكنغــورو الصغــري يف جيــب األم)، هــذا الكنغــورو راكــٌب دراجتــه الهوائيــة ويبدو 

وكأنــه يفكــر بــيشء مــا. 

أما يف الصورة نرى عدداً من األشجاروبعض النباتات عىل االرض.  



54

مــن أهــم مــا تظهــر لنــا هــذه الصــورة هــي الخــوف الالواعــي مــن الحمــل والعالقــات مــع األب و 

األم  والجنــس مــا بــني الوالديــن. كــام عالقــة األم مــع أطفالهــا خاصــة الكنغــر املوجــود يف جيــب 

ــة الطفــل املفحــوص ”البكــر“  للرجــوع ”إىل  ــون النفســيون رغب ــدرس األخصائي الطفــل، حيــث ي

بطــن أمــه“ وهــو نــوع مــن النقــوص الــذي يلجــأ إليــه الطفــل عندمــا يشــعر بالقلــق. كــام تــدرس 

هــذه الصــورة قصــص املنافســة األخويــة والغــرية مــن األخــوة الصغــار، كــام تســتدعي االنشــغاالت 

ــان قصصــاً مــن االطفــال  ــة. كــام نجــد يف بعــض األحي ــد“ يف العائل ــوالدة ”طفــل جدي املتعلقــة ب

األصغــر ســناً يف عائلتهــم يتامهــون بالكنغــر الــذي ”يركــب الدراجــة الهوائيــة“ وذلــك يشــري إىل  

ــذه  ــد يف ه ــام نج ــذات. ك ــىل ال ــكال ع ــة واإلت ــب الحري ــل وطل ــن األه ــتقاللية ع ــة يف االس رغب

الصــورة موضــوع األكل مــن خــالل وجــود ســلة األكل وخاصــًة إذا الطفــل تكلــم عنهــا وبطريقــة 

واضحــة وممكــررة. 

مثــال 1 : (طفلــة عمرهــا 5 ســنوات وثالثــة أشــهر، تعــاين مــن الغــرية مــن اختهــا الصغــرى (شــهرين) وهــذه 

الغــرية قادتهــا لرضبهــا مبلعقــة الطبــخ – كانــت عالقــة هــذه الطفلــة بوالديهــا أكــرث مــن ممتــازة فكانــت 

طفلــة مطيعــة وســهل التعامــل معهــا. ولكــن بعــد والدة أختهــا الصغــرى تغــرّيت ترصفاتهــا كثــرياً وأصبحــت 

ــان مــن معاقبتهــا وحتــى رضبهــا، خاصــًة بعدمــا أذت أختهــا  ــة مــام دفــع األهــل يف بعــض األحي عدواني

ــج النفــيس، وهــذا األخــري قــدم  ــد املعال ــاة الصغــرية عن ــه هــذه الفت ــّم توجي ورضبتهــا بشــكل متكــرر. ت

لهــا إختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال الكتشــاف عالقتهــا مــع أختهــا ومــع والديهــا وكيــف تنظــر إليهــم 

واكتشــاف ديناميــة العائلــة):

زمن الرجع: 25 ثانية      زمن إجراء للوحة: دقيقتان 35 ثانية

(سكوت مطّول)

- فأرة كبرية وفأرة صغرية وفأرة صغرية جداً تخاف كثرياً (سكوت)

املعالج: ماذا تفعل؟ 

(...) هــذه الفــأرة ال تحــب كثــرياً تلــك الصغــرية ألنهــا (ســكوت). إنهــم يذهبــون إىل الســوق - 

ليشــرتوا األغــراض. هــل هنــاك صــور أخــرى؟ (ســكوت)

(املحلل النفيس) : نعم هناك صور أخرى. 
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- ال أريد أن أكمل هذه الصورة!

(املعالج النفيس): لَِم ال؟

- ال أحبها (سكوت)

(املعالج النفيس): من ال تحبني؟

- ال أحب هذه الصورة أريد أن أرسم (...)

تحليــل القصــة: عندمــا طلــب مــن الطفلــة رسد قصــة عــن الصــورة التــي تظهــر فيهــا الغــرية، كان هنــاك 

الكثــري مــن الســكوت وهــو نــوع مــن آاليــات الدفــاع الــذي اســتعملته الصغــرية لــيك ال تتحــدث عــن الصــورة 

وتخــرب قصــة عنهــا. ولكــن عندمــا طلــب منهــا مجــدداً (مــن قبــل املعالــج النفــيس) أن تــرسد قصــة، أخربتــه 

وبــكل صــدق وعفويــة : «ال أريــد أن أكمــل هــذه الصــورة» محــددًة هــذه الصــورة التــي متثــل عالقتهــا مــع 

أختهــا ثــم أضافــت:«ال أحبهــا» وكأنهــا تصــف مشــاعرها تجــاه أختهــا وطبعــا بســبب الغــرية التــي يشــعر بهــا 

معظــم األطفــال عنــد والدة أخ أو أخــت لهــم. 

ــي  ــه، تراجــع كالم الصب ــذ والدت ــه ومن ــال 2 : (طفــل ذو ســبع ســنوات وعــرشة شــهور يغــار مــن أخي مث

حيــث كان يســتعمل بعــض الكلــامت والجمــل، فاختفــت مــن قاموســه اللغــوي وأصبــح يســتعمل بالــكاد: 

ــاً وال يحــب اإلختــالط مــع باقــي األوالد مــن عمــره  فعــالً مــع فاعــل لتكويــن جملــة. كــام أصبــح منذوي

وال اللعــب معهــم، وظهــرت عنــده عــادة «مــص اإلبهــام مــن جديــد. عــّربت والدتــه بأنــه «طفــل تعيــس» 

ــة  ــال إلكتشــاف دينامي ــم املوضــوع لألطف ــار تفه ــذي اســتعمل إختب ــج النفــيس ال ــت تدخــل املعال وطلب

العائلــة وعالقــة الطفــل بإخيــه الصغــري):

زمن إجراء للوحة: دقيقة و 25 ثانية زمن الرجع: 0  ثانية   

- إنه واوا (= ثعلب)؟ (سكوت) واوا؟  (طلب املساعدة من املعالج النفيس)

(املعالج النفيس): أخربين قصة عن هذه الصورة!

- هذا واوا؟ يبدو نونو (= صغري)! هذا واوا؟ (سكوت)

(املعالج النفيس): ماذا يفعل؟ 

جــدة)   =) تيتــا  ســيذهب  صغــري)  نونــو(=  فــأر  هــذا  ادري.  ال  (ســكوت)  أدري  ال  (ســكوت)   -
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ويبقى هناك. ال أريد أن أرجع (يرجع) إىل البيت (سكوت). 

تحليــل القصــة: التأخــر اللغــوي الــذي مــّر بــه الطفــل طبعــاً ليــس حــادث صدفــة بــل يــدل عــىل حــب 

الطفــل ذي الســبع ســنوات أن يكــون أصغــر ســناً كأخيــه، لــذا بــدأ وبطريقــة غــري واعيــة التــرصف بشــكل 

أصغــر مــن عمــره. طبعــاً آليــة الدفــاع «النكــوص» لعبــت دورهــا لــيك تقلــل مــن اإلحســاس بالقلــق عنــد 

ــرياً كأخــي،  ــا رجعــت صغ ــه يقول:«أن ــام وكأن ــات كمــص اإلبه ــده بعــض الترصف ــرت عن ــذا ظه ــل ل الطف

إهتمــوا يب أيضــاً!». 

ــه  ــا الحظــت والدت ــج النفــيس بعدم ــد املعال ــه عن ــّم توجيه ــال 3 : (طفــل عمــره 6 ســنوات وشــهر. ت مث

ــه): ــة يف ترصفات غراب

زمن إجراء للوحة: 55 ثانية زمن الرجع: 15 ثانية   

هــذا الفــأر يريــد اإلختبــاء يف بطــن أمــه. (ســكوت) هنــاك والــده لــن يــرصخ بــه. وهــذا الطفــل اآلخــر 

يحــب أن يبقــى طــول الوقــت بقــرب هــذه املــرأة، إنهــا والدتــه ســيذهبون للعــب يف إحــدى الحدائــق 

ــة (...) العام

تحليــل القصــة: يف بعــض األحيــان، عندمــا يقــرر املعالــج النفــيس أو املحلــل النفــيس مــن إســتعامل إختبــار 

تفهــم املوضــوع لألطفــال، يجــب أن يحــدد أهدافــه العالجيــة لــيك يقــوم بهــذا الرائــز. ويعنــي ذلــك، يجــب 

أن يســأل نفســه: «ِبــَم سيســاعدين هــذا اإلختبــار لهــذه الحالــة؟». فــإذا كان جــواب ذلــك الســؤال مقنعــاً 

وعلميــاً، إذاً يجــب أن يقــوم باإلختبــار وإذا كان ال هــدف أســايس لــه، ســيكون هــذا األخــري مضيعــة وقــت 

للفاحــص وللمفحــوص. مثــالً يف الحالــة املذكــورة أعــاله، إســتعمل الفاحــص هــذا الرائــز ملعرفــة  التكويــن 

ــبة  ــامت املناس ــتعامل الكل ــه واس ــالل خيال ــن خ ــل  م ــذا الطف ــي له ــرصيف واللفظ ــذكايئ والت ــيس وال النف

وآليــات الدفــاع ...
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صورة رقم 5

الصــورة الخامســة مــن إختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال نجــد فيهــا رسيريــن يف غرفــة مظلمــة. يف الوســط 

األعــىل مــن الصــورة هنــاك رسيــر كبــري حيــث مســاحته تغطــي تقريبــاً نصــف اللوحــة. عــىل هــذا الرسيــر 

الكبــري ال نــرى بوضــوح وجــود أحــد نامئــاً. بقــرب الرسيــر هنــاك ســجادة وكــام هنــاك مصبــاح عــىل خزانــة 

صغــرية، يف الجهــة الثانيــة مــن الرسيــر. وبقــرب املصبــاح، شــباك كبــري ولــه ســتائر غــري مغلقــة. يف املســتوى 

األول مــن الصــورة، هنــاك رسيــر لألطفــال ويف هــذا الرسيــر، دبــان صغــريان بقــرب بعضهــام بعضــاً. غــري 

واضــح إذا كانــا نامئــني أو مســتيقظني.
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يف هــذه الصــورة، نجــد الكثــري مــن القصــص متعلقــة بالعالقــات مــا بــني األب واألم مــن خــالل 

ــة  ــا العاطفي ــكل جوانبه ــون عــن هــذه الصــورة ب ــال يتحدث ــأّن األطف ــري. ونالحــظ ب ــر الكب الرسي

والعالئقيــة لــذا نجــد كــم مــن الحكايــات والروايــات املختلفــة التــي كلهــا تنصــب يف معرفــة مــا 

الــذي يــدور يف رأس الطفــل ومــا الــذي يشــغل بالــه بالنســبة ملوضــوع عالقــة الوالديــن يف الليــل 

أو عندمــا ينامــان. 

إذاً هــذه الصــورة والقصــة التــي تنبثــق عنهــا ستعكســان تســاؤالت الطفــل عــن موضــوع العالقــة  

وكــام مــن خاللهــام نســتلخص بعــض النقــاط عــن انطــواء الطفــل وخوفــه مــن الليــل. 

أمــا عــىل صعيــد النمــو والنمــو الجنــيس عنــد الطفــل، فهــذه الصــورة ومــن خــالل وجــود الطفلــني 

يف الرسيــر الصغــري ميكــن للمعالــج او املحلــل النفــيس إســتعاملها ملعرفــة فكــرة اإلكتشــاف 

ــال. ــد األطف ــادل عن الجســدي املتب

مثــال 1: (طفلــة 6 ســنوات ومثانيــة شــهور، متعلقــة كثــرياً بأبيهــا، تــّم توجيههــا عنــد املعالــج النفــيس بعــد 

كوابيــس ليليــة تعــاين منهــا الطفلــة)

زمن إجراء للوحة: دقيقة و45 ثانية زمن الرجع: 5 ثوان   

- هــذه غرفــة مظلمــة. هنــاك ثعلــب (ســكوت وذهــول) هنــاك ثعلبــان يف هــذه الغرفة.(ســكوت) إنهــام 

نامئــان بقــرب بعضهــام بعضــاً واألب واألم نامئــان يف  الرسيــر الكبــري. يف الليــل ســيذهب هــذا الثعلــب عنــد 

والــده وينــام بقربــه. إنــه ال يحــب أن ينــام لوحــده يف الرسيــر (ســكوت) (...)

(املعالج) كيف ستنتهي القصة؟

- سينام الثعلب قرب أبيه يف الرسير الكبري وسيستيقظ يف الصباح ليذهب إىل املدرسة. 

تحليــل القصــة: يف هــذه القصــة نالحــظ أن الطفلــة ال تحــدد بشــكل واضــح جنــس الثعلــب (الــدب) الــذي 

يريــد أن ينــام بقــرب ابيــه ألنــه خائــف. هنــا نجــد اإلســقاط بطريقــة واضحــة وتعلــق الطفلــة الصغــرية 

بأبيهــا الــذي ذكرتــه يف كل قصتهــا بينــام األم مل تذكرهــا إال مــرة واحــدة وكانــت نامئــة. 
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ــّم  ــا. ت ــوم لوحدهــا يف غرفته ــاً الن ــض رفضــاً تام ــة شــهور، ترف ــة عمرهــا 4 ســنوات ومثاني ــال 2: (طفل مث

إحالــة الطفلــة عنــد األخصــايئ النفــيس املــدريس، ثــم عنــد املعالــج النفــيس بســبب الــرشود وعــدم الرتكيــز 

يف املدرســة خاصــًة يف حصــص اللعــب حيــث تفضــل الفتــاة أن تبقــى وحيــدة يف الصــف)

زمن إجراء للوحة: دقيقتان و45 ثانية زمن الرجع: 35 ثانية   

(سكوت)

- هناك رسير كبري، إنه رسير الوحش وبقربه رسير إبنه (سكوت). 

(املعالج) ماذا يحدث يف القصة؟

- الولد يلعب مع ولد آخر (سكوت طويل). 

(املعالج) ماذا يلعبان؟

يلعبان بقرب بعضهام بعضاً وبهدوء بدون أن يزعجا الوحش وزوجته. 

(تضع الفتاة لوحدها اللوحة عىل جنب وبهدوء)

تحليــل القصــة: رمبــا مــن خــالل القصــة التــي روتهــا الطفلــة الصغــرية، املعالــج يســتطيع مــن إكتشــاف 

الخــوف الــذي متــر بــه الفتــاة خاصــة وقــد حاولــت مــن إســتيعاب خوفهــا مــن خــالل ذكرهــا بــأّن الطفــل 

ــن  ــون واحــدة م ــس اآلخــر وهــذه تك ــره. وإلكتشــاف الجن ــرب رسي ــام بق ــذي ين ــل الوحــش ال هــو طف

تســاؤالت األطفــال بــني عمــر الثــالث واألربــع ســنوات، نجــد الطفلــة قــد أدخلــت «الــدب الثــاين» وأنهــت 

القصــة بطريقــة رسيعــة لــيك ال تتحــدث عــن اإلكتشــاف الجنــيس لآلخــر. 

ــة  ــالزم غرف ــت ت ــل وأصبح ــس يف اللي ــم بكوابي ــهور تحل ــرشة ش ــنوات وع ــا 8 س ــة عمره ــال 3 : (طفل مث

ــاودة األحــالم): ــن مع ــًة م ــة خائف ــا كل ليل والديه

زمن إجراء للوحة: دقيقة  زمن الرجع: 5 ثوان  

- يف هــذه الصــورة دبــان خائفــان مــن األحــالم وال يدريــان أيــن يختبئــان، ولكــّن واحــداً: منهــام قــال لآلخــر 

ــررا أن  ــة أخــرى وق ــام يف غرف ــا كان ين ــا وهــذا ماحصــل، ولكــن الباب ــا لينامــا قــرب املامــا والباب أن يذهب

ينامــا قــرب املامــا. 



60

تحليل القصة: أيضاً يف هذه القصة، يظهر الخوف من الليل املوجود عند أغلبية األطفال. 

مثــال 4 : (طفــل عمــره 8 ســنوات وشــهر. تــّم توجيهــه عنــد املعالــج النفــيس بعدمــا الحظــت والدتــه أنــه 

يحلــم بكوابيــس يف الليــل):

زمن إجراء للوحة: دقيقة و10 ثانية زمن الرجع: 0  ثانية   

- ال أحب هذه الصورة إنها تذكرين بغرفتي (ضحك) (سكوت)

(املعالج) ماذا يحدث يف هذه الغرفة؟

- إنــه دب (أعتقــد) نائــم ويحلــم بأحــالم مزعجــة (ســكوت) األحــالم التــي حدثتــك عنهــا وإنــه خائــف 

ولكنــه ســينام بقــرب أبيــه وأمــه وليــس مثــيل، أخــاف وتكــون غرفــة أمــي وأيب مقفلــة وال يســمحان يل 

ــا. (...)  الدخــول إليه

تحليــل القصــة: وهــذه القصــة أيضــاً يســقط فيهــا الطفــل مشــاعره وأحاسيســه ويتكلــم عــن خوفــه: «ال 

أحــب هــذه الصــورة إنهــا تذكــرين بغرفتــي». وأيضــاً مواضيــع الكوابيــس واألحــالم املنزعجــة هــي مصــدر 

اهتــامم األطفــال يف هــذه الصــورة مــام يعنــي بــأن الطفــل مل يكــرتث كثــرياً للموضــوع الجنــيس إال عندمــا 

ذكــر بــأن والديــه يقفــالن بــاب غرفتهــام وال يســمحان لــه الدخــول، فهنــا الحرشيــة الجنســية تلعــب دوراً 

مهــامً يف حيــاة الطفــل. 

صورة رقم 6
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معظــم األطفــال يــرسدون قصصــاً عــن هــذا الــدب الصغــري مســتيقظاً وقلقــاً. هــذه الصــورة  تســتدعي 

ــدة  وتظهــر مشــاكل  ــد أو الوال ــا الغــرية مــن الوال ــة. كــام تظهــر لن ــات الوالدي ــات متعلقــة بالعالق حكاي

ــراش. االســتمناء يف الف

ــومة  ــخصيات» مرس ــالث «ش ــا ث ــال، فيه ــوع لالطف ــم املوض ــار تفه ــن إختب ــة م ــورة السادس الص

ــا  ــاً إذا كان ــس واضح ــام بعضــاً ولي ــرب بعضه ــىل األرض ق ــريان مســتلقيان ع ــان كب ــوض : دب بغم

نامئــني أو مســتيقظني. ويف مقدمــة الصــورة، نــرى دبــاً صغــرياً مســتلقياً أريضــاً عــىل االرض وأيضــاً 

ــاً.  ــة موجــودة يف مغــارة ليســت مظلمــة متام ــة الثالث غــري واضــح إذا كان نامئــاً. هــذه الدبب

مثــال 1: (طفــل عمــره 5 ســنوات وثالثــة شــهور، متعلــق كثــرياً بأمــه، وال يســتطيع النــوم يف املســاء لوحــده. 

تــّم توجيهــه عنــد املعالــج النفــيس بســبب العدوانيــة تجــاه األب)

زمن إجراء للوحة: دقيقة و45 ثانية زمن الرجع: 35 ثانية   

(سكوت)

يف هــذه القصــة، هنــاك دب صغــري ال يحــب أن ينــام لوحــده يف الليــل وال يحــب أن - 

تبقــى أمــه لوحدهــا يف الفــراش. (ســكوت مطــول)

(املعالج) ماذا حدث بعد ذلك؟ 

لــذا قــرر النــوم كل ليلــة بقربهــا. (ســكوت) يف بدايــة األمــر األب مل تعجبــه الفكــرة، - 

ولكــن الحقــاً أصبــح البابــا ينــام يف فــراش الــدب والــدب ينــام يف فــراش البابــا.

تحليــل القصــة: يبــدو بــأّن هــذا الطفــل يف مرحلــة «عقــدة أوديــب» (5 ســنوات) حيــث يريــد النــوم بقــرب 

إمــه وإبعــاد األب عــن «الفــراش». يف هــذه املرحلــة الدقيقــة مــن منــو شــخصية الطفــل، عــىل الوالديــن 

(خاصــة األب) أن يفــّرسا لطفلهــام بــأّن رسيــر الوالديــن للوالديــن ورسيــر الطفــل للطفــل. ال ميكن إســتبدال 

أو خلــط «األرسة» كــام يجــب عــىل األب أن يفــّرس للطفــل بأنــه عندمــا يصبــح راشــداً، ميكنــه إختيــار زوجــة 

لــه تنــام بقربــه يف الرسيــر. 
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هذه التفسريات تهدىء من قلق وخوف الطفل كام تساعده من اإلنسالخ النهايئ عن الوالدة. 

ــة  ــّم إحال ــا. ت ــا يف غرفته ــوم لوحده ــاً الن ــاً تام ــض رفض ــهور، ترف ــة ش ــنوات ومثاني ــة 4 س ــال 2: (طفل مث

ــز يف  ــدم الرتكي ــرشود وع ــج النفــيس بســبب ال ــد املعال ــم عن ــدريس ث ــد األخصــايئ النفــيس امل ــة عن الطفل

املدرســة  خاصــًة يف حصــص اللعــب حيــث تفضــل الفتــاة أن تبقــى وحيــدة يف الصــف – هــذه اللوحــة كــام 

ــا تســتعمل لتأكيــد بعــض املعلومــات التــي يذكرهــا الطفــل يف الصــورة رقــم 5) ذكرن

زمن إجراء للوحة: ثالث دقائق  زمن الرجع: 45 ثانية   

(سكوت مطول)

رمبا هناك ثالثة حيوانات يف مغارة كبرية. الطفل الصغري بردان. (سكوت مطّول)- 

(املعالج) ماذا سيحصل مع الطفل الصغري؟

- (سكوت) قرر أّن ينام بقرب والدايه فهو ال يحب كثرياً أن يبقى بدونهام (سكوت طويل). 

(املعالج) وكيف ستنتهي القصة؟

- األب سيذهب إىل املتجر واألم ستبقى يف البيت. (...)

تحليــل القصــة: مــن الواضــح بــأن عالقــة الطفلــة مــع والدتهــا عالقــة «إندماجيــة» لــذا الطفلــة أســقطت 

مشــاعرها يف القصــة ومل تشــأ أن تبعــد «الطفــل الصغــري» عــن أمــه، كــام هــي ال تريــد  أن تنــام لوحدهــا يف 

الغرفــة. يبــدو مــن خــالل القصــة أنهــا تريــد إبعــاد األب أيضــاً عــن الغرفــة وهــذا مــا يفــرس هــذه «العالقــة 

اإلندماجيــة» بــني الطفلــة والوالــدة. 

مثــال 3: (طفــل عمــره 5 ســنوات وأربعــة شــهور، زار عــدة مــرات املعالــج النفــيس بســبب غريتــه الكبــرية 

مــن أبيــه فهــو يرضبــه وال يخــاف منــه بالرغــم مــن إّن األب يقاصصــه عــىل ترصفاتــه العدوانيــة)

زمن إجراء للوحة: دقيقتان و10 ثوان  زمن الرجع: 30 ثانية   

(سكوت)
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يف هــذه الحكايــة، هنــاك عائلــة مؤلفــة مــن دبــني كبرييــن والــدب صغــري مــرتوك لوحــده ألن الــدب الكبــري 

ال يريــده أن يبقــى بقربــه بــل يريــده أن يكــون بعيــداً عنــه (ســكوت) (...)

الــدب الصغــري حزيــن جــداً فهــو ال يــدري أيــن ينــام، فنــام عــىل طــرف الرسيــر وكان بــردان ومل تســاعده 

أمــه التــي كانــت بقــرب األب يتهامســان بصــوت خفيــف وكأن األب يقــول لــألم أتركيــه لوحــده ال تحكيــه 

أبــداً. 

تحليــل القصــة: هــذه القصــة أيضــاً تظهــر لنــا مجريــات «عقــدة أوديــب»  خاصــة عنــد هــذا الولــد الــذي 

ــه  ــة سيكشــف الطفــل صــورة والَدي ــه). ويف هــذه املرحل ــه (منافســاً ل ــل وجــود أبي ال يســتطيع مــن تقب

ــاً. ويف هــذه الحــال،  ــن مختلفــني متام ــان دوَري ــام يؤّدي ــة، ويُالحــظ مــع الوقــت أنّه النفســيّة واالجتامعيّ

ــرياً  ــّم كث ــي تهت ــه الت حــاول التقــرُّب مــن أّم ــه الخــاّص بســبب وجــود األب، فيُ يخــاف الطفــل عــىل كيان

ــة تجاهــه.  بــدي عدائيّ ــه والغــرية مــن والــده فيُ بوالــده . لذلــك تظهــر لــدى الطفــل مشــاعر الُحــّب ألّم

صورة رقم 7

أن  يبــدو  والنمــر.  القــرد  الصــورة:  يف  بارزتــان  «شــخصيتان»  األشــجار،  كثــرية  غابــة،  يف 

يثــب  األخــري  هــذا  وكأن  الصــورة،  يف  واضحــة  النمــر  ومخالــب  أنيــاب  بالقــرد.  يلحــق  النمــر 
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عىل القرد الذي يتسلق شجرة أو حبالً أو غصناً. الصورة ليست واضحة كفاية. 

هــذه الصــورة  تكشــف لنــا املخــاوف مــن العــدوان التــي ميكــن أن ميــر بهــا الطفــل بــني أفــراد 

عائلتــه أو يف مدرســته، كــام يتحــدث معظــم األطفــال عــن الســلوك الــذي يقابلــه هــذا العــدوان 

مثــالً: رضب النمــر القــرد (عدائيــة) ولكــن حفــر القــرد جــورًة وأوقــع فيهــا النمــر (إنتقــام) . 

كــام هــذه القصــة تظهــر لنــا درجــة القلــق الطفــويل. يف بعــض األحيــان عندمــا يرفــض الطفــل هــذه 

الصــورة، وهــذا بســبب القلــق القــوي، أو تكــون اآلليــات الدفاعيــة التــي يســتعملها  قويــة. يف بعــض 

ــل القــرد يســهالن  ــل النمــر وذي الصــور، يــرسد الطفــل قصــة حيــث يتغلــب القــرد عــىل النمــر. ذي

ــة يف االخصــاء. اإلســقاطات حــول املخــاوف أو الرغب

مثــال 1: (طفــل عمــره 8 ســنوات وثالثــة شــهور، تــم توجيــه هــذا الطفــل بســبب انطوائــه عــىل نفســه 

والخجــل)

زمن إجراء للوحة: 50  ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

يف هــذه الصــورة، القــرد رضب النمــر، والنمــر ال يــرد عليــه أبــداً. ولكــن بعــد عــدة مــرات، غضــب النمــر 

وهجــم عــىل القــرد الــذي اراد أن يلقطــه ويرضبــه رضبــاً مربحــاً. ولكــن تســلق القــرد الشــجرة، ومل يســتطع 

النمــر مــن إلتقاطــه. 

تحليــل القصــة: الهــروب وعــدم املواجهــة وعــدم التصــدي هــي مــن صفــات األطفــال اإلنطوائيــني. كــام 

نجــد نوعــاً مــن العدوانيــة بســبب عــدم القــدرة عــىل التفريــغ. 

مثــال 2: (طفلــة 4 ســنوات وتســعة أشــهر، عانــت مــن ســوء املعاملــة مــن والديهــا وتــّم توجيههــا عنــد 

املعالــج النفــيس بعــد عــدة شــهور مــن الــرضب)

زمن إجراء للوحة: دقيقة و40 ثانية زمن الرجع: 40 ثانية   

(سكوت مطّول)

(املعالج النفيس) ماذا يحصل يف هذه الصورة؟ 
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- (سكوت ملدة 5 ثوان) إنه قرد يلعب ولكن النمر (سكوت) سيمسك به ويرضبه كثرياً (سكوت)

(املعالج) كيف ستنتهي القصة؟

- (سكوت) ال أدري ولكن القرد لن يخرب أحداً أنه اختبأ من النمر ليك ال يرضبه مرة أخرى (...)

تحليــل القصــة: بســبب عدوانيــة والديهــا املامرســة عــىل هــذه الطفلة، ظهــرت يف قصتهــا العدائيــة بالرضب 

(تكــررت الكلمــة مرتــني) كــام الهــروب بســبب عــدم القــدرة عــىل الدفــاع عــىل النفس. 

مثــال 3: (طفلــة 9 ســنوات وشــهر، تعــاين مــن القلــق بســبب ســوء معاملــة والدهــا الــذي هــو يعــاين مــن 

إدمــان عــىل الكحــول)

زمن إجراء للوحة: دقيقة و55 ثانية زمن الرجع: 30 ثانية   

(سكوت)

- (املعالج) حاويل إخبار قصة عن هذه الصورة!

- رمبا هذا القرد خائف من النمر ألنه طول الوقت يغضب منه. (سكوت مطول)

- (املعالج) يغضب من ماذا؟

- مــن كل يشء! ال ســبب حتــى ليغضــب  ولكنــه يحــب أن يغضــب ويــرصخ ويــركل كل يشء أمامــه حتــى 

القــرد يركلــه (ســكوت)

- (املعالج) وكيف تنتهي القصة؟

- ال أدري! رمبا النمر سريجع إىل بيته والقرد إىل بيت آخر، هكذا تنتهي القصة!

ــد (املدمــن عــىل الكحــول) وأتــت  تحليــل القصــة: هــذه الطفلــة تعيــش قلقــاً طــول الوقــت بســبب الوال

القصــة لتظهــر لنــا هــذا الخــوف (خــوف القــرد مــن التكلــم مــع النمــر الــذي عــادًة يســقط عليــه الطفــل 

شــخصية يخــاف منهــا أو غــري محببــة...) وكأنهــا تصــف لنــا مــاذا يحصــل معهــا يف البيــت. 

مــن املالحــظ بــأّن أغلبيــة القصــص التــي نجــد فيهــا عدوانيــة أو غضبــاً أو خوفــاً، يكــون عــادًة وقتــاً «زمــن 

الرجــع» طويــالً كــام يف هــذه القصــة: 30 ثانيــة لــيك تبــدأ الطفلــة بــرسد القصــة.  
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صورة رقم 8

يف الصــورة رقــم 8، هنــاك مســتويان للمشــهد، تحــدث يف غرفــة، وكأنهــا صــورة لغرفــة جلــوس. يف املســتوى 

األول نــرى بــأن هنــاك قــرداً بالغــاً مــع قــرد فتــي، القــرد البالــغ جالــس عــىل أريكــة ويضــع أقراطــاً، أصبــع 

ــذي ينظــر إىل  ــة فخلــف القــرد الفتــي ال ــده الثاني ــغ يــدل عــىل يشء أو يأمــر بهــا، أمــا ي ــد القــرد البال ي

القــرد البالــغ الــذي يبــدو وكأنــه يقــول لــه شــيئاً أو ينصحــه. أمــا عــىل املســتوى الثــاين مــن الصــورة، فــرنى  

قرديــن  بالغــني جالســني عــىل كنبــة يرشبــان الشــاي. وكأنهــام يتحدثــان عــن موضــوع معــني ، واحــد مــن 

القرديــن يهمــس للثــاين. يف هــذه اللوحــة، هنــاك صــورة معلقــة عــىل جــدار الغرفــة  لقــرد آخــر، ولكنــه 

مســن.  

مــن خــالل هــذه القصــة، عــادًة علــامء النفــس يكتشــفون الــدور الــذي يلعبــه الطفــل يف املجموعة 

ــزٍو وال أحــد يتكلــم معــه مــن  ــد من ــه ول ــد يؤخــذ برأيــه يف البيــت، أو إن العائليــة: فهــل هــو ول

أفــراد عائلتــه.... 

ــألب ودوره يف  ــالً ل ــرد األســايس يف (املســتوى األول مــن الصــورة) ممث ــرون الق ــال ي ــة األطف أغلبي

البيــت او األم خاصــًة إنــه يضــع أقراطــاً. كــام ميكــن لألطفــال أن يــروا هــذا القــرد البالــغ كشــخص 

ســهل املعاطــاة معــه، أو قــرداً موبخــاً ويزعــج القــرد الفتــي. 
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ــة الناضجــة  ــرود الثالث ــي والق ــرد الفت ــن خــالل الق ــة م ــال متتالي ــة أجي ــام يف هــذه القصــة، نجــد ثالث ك

وصــورة القــرد املســن املعلقــة عــىل الحائــط. وأخــرياً إذا تكلــم الطفــل ووصــف كــؤوس الشــاي املوجــودة 

ــة. ــا إىل مواضيــع فموي يف الصــورة، هــذا يقودن

مثــال 1: (طفــل عمــره ســبع ســنوات وتســعة أشــهر، تــّم توجيهــه عنــد األخصــايئ النفــيس بعــد مشــاكل 

عائليــة: بــني أمــه وأبيــه وانتهــت هــذه املشــاكل بطــالق األب مــن األم)

زمن إجراء للوحة: دقيقة و45 ثانية زمن الرجع: 15 ثانية   

(سكوت)

ــا ؟  ــخ إبنه ــا (ســكوت) هــل هــذه األم توبّ ــرشب الشــاي وتتحــدث (ســكوت) رمب ــرود ت ــة ق ــا مجوع إنه

(ســكوت) وهنــا الجــدة تتحــدث مــع قــردة أخــرى، رمبــا جميعهــا تتشــاجر بســبب هــذا القــرد الصغــري 

وأمــه تحــاول تلقينــه درســاً (ســكوت) رمبــا ليــس درســاً بــل تحــاول أن تفــّرس لــه أنــه ال يجــوز أن نتكلــم 

بصــوت عــاٍل (ســكوت مطــّول)

(املعالج): وكيف ستنتهي القصة؟

ال أدري رمبا كل قرد سيذهب إىل بيته (سكوت) (...)- 

تحليــل القصــة: يف معظــم حــاالت الطــالق، يشــعر األطفــال بــأن بســببهم تطلــق والدوهــم. ففــي هــذه 

القصــة، نــرى بــأن كل محــاور األحــداث تنصــب عــىل القــرد الصغــري. وال نجــد حــالً إيجابيــاً فيهــا. 

مثــال 2: (طفــل عمــره 8 ســنوات وثالثــة أشــهر، تــّم توجيهــه عنــد املعالــج النفــيس بعــد طــالق والديــه، 

ــذه  ــة وه ــه يف املدرس ــاه رفاق ــري وتج ــه الصغ ــاه أخي ــة تج ــات العدواني ــن الترصف ــد م ــذا الول ــاين ه يع

ــه) ــدة أم ــه وال ــد جدت ــش عن ــح يعي ــه وأصب ــه وأم ــد طــالق أبي ــة زادت بع العدواني

زمن إجراء للوحة: دقيقة و10 ثوان  زمن الرجع: 10 ثوان   

(سكوت)

هــذه عائلــة قــردة، كل واحــد يتحــدث مــع اآلخــر، رمبــا إنهــا ال تحــب أحــداً خاصــة هــذا القــرد الصغــري 

ألنــه كان يقــوم بالعديــد مــن املكايــد ، فهــو أيضــاً ال يحبهــا. 
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ملاذا هذه الصور كلها باألبيض واألسود؟ لَِم ليست ملّونة؟- 

(املعالج) ألنها باألبيض واألسود، هكذا رسمت وبقيت بدون ألوان. إذاً ماذا يحدث يف القصة؟

ولَِم مل تلّون؟ لَِم مل تلونها أنت؟- 

(املعالج) ألنها تقدم هكذا بدون ألوان. ماذا ترى أيضاً يف الصورة؟

ال أريد أن أكمل القصة (الصبي يضع الصورة عىل مقربة منه)- 

تحليــل القصــة: يحــاول الطفــل يف هــذه القصــص اإلبتعــاد عــن مضمــون القصــة وبــدأ يســأل عــن الشــكل 

الخارجــي للقصــة (لـِـَم الصــور لونهــا أبيــض وأســود؟ لـِـَم ليســت ملّونــة؟) ونالحــظ بــأن الطفــل مل يكمــل 

القصــة ألنهــا «ايقظــت» فيــه مشــاعر وأحاســيس يفضــل أن ال يتكلــم عنهــا. 

مثــال 3: (طفــل عمــره 6 ســنوات وأحــد عــرش شــهراً، عــاىن مــن ســوء املعاملــة مــن والديــه وتــّم توجيهــه 

عنــد املعالــج النفــيس بعــد عــدة شــهور مــن التعنيــف الجســدي واللفظــي)

زمن إجراء للوحة: دقيقة و30 ثانية زمن الرجع: 5 ثوان     

يف هــذه الصــورة، «بابــا» و «مامــا» والجــريان يتحدثــون مــع بعضهــم البعــض ويتكلمــون عــن «بابــا» الــذي 

يتأخــر دامئــاً يف الرجــوع إىل البيــت. وهــذه الجــارة تقــول بــأّن هــذا الولــد ال يطيــع أبــداً والديــه وســيتم 

معاقبتــه بســبب عــدم إطاعتــه لهــام (ســكوت). 

(املعالج): وكيف ستنتهي القصة؟

ال أدري كيف ولكن رمبا سيرشبون الشاي وينتظرون رجوع األب. - 

ــا  ــر به ــي مي ــية الت ــة النفس ــبب الحال ــذا بس ــة وه ــذه القص ــة يف ه ــام للعاطف ــاب ت ــة: غي ــل القص تحلي

الولــد. نالحــظ يف معظــم القصــص التــي فيهــا شــجار بــني األهــل، الطفــل يحــاول تغطيــة أو عــدم إظهــار 

ــن  ــال الذي ــد األطف ــام ال نصــل إىل حــل أو نتيجــة لبعــض القصــص عن ــني األب واألم. ك ــا ب «املشــاكل» م

يعانــون مــن مشــاكل مــا بــني الوالديــن. 
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ــر  ــا رسي ــوم فيه ــة ن ــا غرف ــدو وكأنه ــة تب ــة مظلم ــاك غرف ــه، هن ــىل مرصعي ــوح ع ــاب مفت ــالل ب ــن خ م

لألطفــال، كــام هنــاك شــباك مفتــوح ولــه ســتائر وكأنهــا تطــري بفعــل الهــواء. كــام نــرى يف الغرفــة مــرآة 

ــة.  ــاً وخزان ــاً كهربائي ومصباح

ويف هــذه الغرفــة املظلمــة يوجــد رسيــر جالــس عليــه أرنــب ينظــر نحــو البــاب وكأنــه ينتظــر أحــداً مــا 

أو يريــد قــول يشء مــا.

يتحــدث األطفــال يف هــذه القصــة عــن مواضيــع معينــة وخاصــة املواضيــع التــي تخيفهــم، خاصــًة 

بــأّن يف هــذه الصــورة األرنــب لوحــده يف غرفــة مظلمــة. إذاً املواضيــع املطروحــة هــي:

الخوف من الظلمة، الخوف من الليل أو الخوف من وقت الذهاب إىل النوم. - 

ترك الطفل لوحده يف البيت وهذا ما يخاف منه أكرث األطفال (الهجر).- 

الفضوليــة مبــا يحــدث يف الغرفــة املجــاورة. فجميــع األطفــال فضوليــون وهــذه الصورة - 

تســاعد املعالــج الكتشــاف مواضيــع فضــول املفحوص. 
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مثــال 1: (طفــل  عمــره 7 ســنوات وعــرشة أشــهر، تــّم توجيهــه عنــد املعالــج النفــيس بعــد مشــاكل يف النــوم 

حيــث يعــاين مــن األرق معظــم الليــايل وكــام يعــاين مــن الكوابيــس الليلية)

زمن إجراء للوحة: دقيقة زمن الرجع: 5 ثوان   

ــا  ــركاه لوحــده يف البيــت وذهب ــوه ت ــة. أمــه وأب ــه لوحــده يف الغرف ــاً ألن ــاً خائف أرى يف هــذه القصــة أرنب

بعيــداً ليســهرا مــع أصدقائهــام. تــركا األرنــب  لوحــده يف البيــت و (ســكوت) وهجــم عليــه وحــش وأكلــه 

.(...)

تحليــل القصــة: ذكــرت هــذه القصــة مخــاوف الطفــل خــالل الليــل. فأســقط املفحــوص الصغــري أحاسيســه 

ــي تســاعد  ــارات اإلســقاطية الت ــة اإلختب ــه. وهــذه هــي أهمي ــب قلق ــن خــالل األرن ــه وأخــرب م ومخاوف

األشــخاص أو املفحوصــني بالتعبــري عــن مشــاعرهم. 

مثــال 2: (طفلــة عمرهــا 8 ســنوات وتســعة أشــهر، تخــاف أن تنــام لوحدهــا يف غرفتهــا وتعــاين مــن قلــة 

النــوم ومــن الكوابيــس الليليــة كــام تعــاين مــن ســلس البــول الليــيل)

زمن إجراء للوحة: دقيقتان و20 ثانية زمن الرجع: 15 ثوان  

(سكوت)

هــذا الطفــل ... كال هــذا األرنــب يف غرفتــه نائــم لقــد حلــم بحلــم مزعــج كثــرياً واســتيقظ ويريــد أن ينــام 

مــع والدتــه ووالــده يف غرفتهــام ولكــن كان خائفــاً جــداً أن يخــرج مــن رسيــره وبــدأ يبــيك لــيك تــأيت والدتــه 

وتأخــذه لعندهــا إىل غرفــة النــوم (ســكوت)

(املعالج): ومباذا حلم األرنب؟

حلم بحلم مزعج جداً. (سكوت)- 

وماذا رأى يف هذا الحلم؟- 

(سكوت)

رأى أمه وأباه قد ماتا (...)- 

تحليــل القصــة: يف هــذه القصــة، الطفــل يعــاين مــن قلــق املــوت وقلــق الــرتك (رأى أمــه وأبــاه 

قــد ماتــا). ويجــب اإلنتبــاه بــإن الخــوف لــدى األطفــال (خاصــة بــني عمــر 8- 10 ســنوات) قــد 

يكــون ظاهــرة طبيعيــة (طبعــاً حســب الحالــة ومقــدار الخــوف)، فعنــد هــذه الطفلــة، بســبب
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ــورة  ــت ص ــا)، كّون ــد أقاربه ــوت أح ــوت (م ــابقة بامل ــة س ــر) وتجرب ــرتك والهج ــة (ال ــاكل العائلي  املش

عــن هــذا املبــدأ بــدون ان يفــّرس لهــا أحــد عــن املــوت. لــذا أصبحــت فريســة ســهلة لتخيالتهــا وقلقهــا.

مثــال 3: (ولــد عمــره 9 ســنوات وثالثــة أشــهر، متعلــق بأهلــه بطريقــة مفرطــة. تــّم توجيهــه عنــد املعالــج 

بعدمــا الحــظ أهلــه بأنــه بحاجــة إىل مســاعدة للخــروج مــن البيــت بــدون أهلــه أو أن يرافقــه أحــد مــن 

أهلــه)

زمن إجراء للوحة: دقيقة و50 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   

(سكوت)

األم موجــودة عنــد الجــريان أمــا األب فيعمــل وهــو (االرنــب) لوحــده يف البيــت ال يعــرف مــاذا يفعــل. فهــو 

اســتيقظ مــن نومــه وال يعــرف أيــن يذهــب (...).

تحليــل القصــة: نالحــظ بــأن الطفــل خائــف أن يبقــى وحيــدا. دور املعالــج النفــيس أو األخصــايئ النفــيس 

هــو معرفــة ســبب الخــوف واملشــكلة  وراء إلتصــاق الطفــل بأحــد الوالديــن أو بكليهــام. وهنــاك أســباب 

كثــرية تجعــل الطفــل شــديد اإللتصــاق بأهلــه ، منهــا: قلــق الــرتك – قلــق الهجــر – قلــق املــوت – عــدم 

الشــعور باألمــان... 
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ــاً بالغــاً. كــام يف  ــاً وكلب ــاً فتي ــني: كلب ــرى كلب ــار تفهــم املوضــوع لألطفــال، ن يف الصــورة األخــرية مــن إختب

الصــورة «كــريس الحــامم» ومغطــس ومنشــفة. كلــب صغــري ينظــر باتجــاه املفحــوص وكأنــه يصــدر صوتــاً. 

هــو نائــم عــىل بطنــه، وعــىل ركبتــي كلــب بالــغ. أمــا الكلــب البالــغ  فيــده يف الهــواء بقــرب «مؤخــرة» 

الكلــب الفتــي. مالمــح الكلــب الراشــد ليســت واضحــة وهــو ينظــر إىل الكلــب الفتــي. 

اللوحــة األخــرية مــن إختبــار تفهــم املوضــوع تكشــف قصــص «جرائــم وعقــاب» ومفاهيــم أخالقية 

عنــد الطفــل. أمــا بســبب الوجــود يف حــامم، فمعظــم األطفــال يتكلمــون عــن قصــص حــول تعلــم 

النظافــة وايًضــا عــن االســتمناء أو اكتشــاف الجنــس اآلخــر. وأخــرياً هــذه الصــورة تكشــف لنــا آليــة 

الدفــاع وهــي النكــوص.  

مثــال 1: (طفــل عمــره 6 ســنوات وأحــد عــرش شــهراً، عــاىن مــن ســوء املعاملــة مــن والديــه وتــّم توجيهــه 

عنــد املعالــج النفــيس بعــد عــدة شــهور مــن التعنيــف الجســدي واللفظــي)

زمن إجراء للوحة: دقيقة 45 ثانية زمن الرجع: 15 ثانية     
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األم تــرضب إبنهــا (ســكوت) هــذه أم أو أب؟ (ســكوت). حســناً إنهــا األم التــي تــرضب إبنهــا بقســوة ألنــه 

وســخ حالــه. فهــو بــدون قصــده وّســخ نفســه. وكان يحــاول أن يختبــىء منهــا ولكنــه مل يســتطع فكشــفت 

األم األمــر ورضبتــه كثــرياً (...) 

تحليــل القصــة: كــام ذكرنــا ســابقاً، أن الصــورة األخــرية مــن هــذا اإلختبــار توقــظ عنــد الطفــل مواضيــع 

النظافــة. 

ــة مــن  ــج بعــد ســوء معامل ــد املعال ــا عن ــّم توجيهه ــة أشــهر ت ــة عمرهــا 7 ســنوات ومثاني ــال 2: (طفل مث

ــي تعــاين مــن اإلدمــان عــىل املخــدرات) ــا الت والدته

زمن إجراء للوحة: دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 0  ثانية    

هل هذه قصة حقيقية؟ - 

(املعالج) أخربيني ماذا يحدث يف الصورة؟ 

هــذا الكلــب يــرصخ النــه كل مــرة ال يســمع كالم أمــه . فقــررت أمــه أن تعطيــه فرصــة - 

أخــرية ولكــن الكلــب ظــل ال يســمع منهــا كالمهــا فعاقبتــه عقابــاً كبرياً!

(سكوت)

هو ال يحبها أبداً ولكن عندما تكون هادئة يحبها (...)- 

ــاه  ــة األم تج ــرضب وعدائي ــالل ال ــن خ ــة م ــرة يف القص ــة ظاه ــة، العدائي ــذه القص ــة: يف ه ــل القص تحلي

الكلــب الصغــري. وأنهــت املفحوصــة كالمهــا: «هــو ال يحبهــا أبــداً..» وكأنهــا تفــرس بطريقــة منطقيــة بــأن 

عندمــا تكــون الوالــدة هادئــة، إبنتهــا ســتحبها. 

ــة مــن والدهــا  ــج بعــد ســوء معامل ــد املعال ــّم توجيههــا عن ــة عمرهــا 9 ســنوات وشــهر ت ــال 3: (طفل مث

ــة) ــات الروحي املدمــن عــىل املرشوب

زمن الرجع: 5 ثوان   زمن إجراء للوحة: دقيقة و10 ثوان
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ــه. (متتمــت: حــرام) ســيرضبه  ــك إىل معاقبت ــه مــام أدى ذل رمبــا هــذا الكلــب مل يكــن يســمع كالم والدي

ــرياً (...) ــد كث الوال

ــارات اإلســقاطية هــي  مــدى ســهولة الطفــل مــن اإلســقاط يف اللوحــات  ــة اإلختب ــل القصــة: أهمي تحلي

ــذا مــن مهمــة األخصــايئ النفســاين أن يســأل املفحــوص عــن  ــة. ل ــاره قصصــاً تشــبه قصصــه اليومي وإخب

ــة القصــة .  واقعي
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الفصل الرابع

تحليل إختبار تفهم املوضوع لألطفال
Children Apperception Test C. A. T

 Feuille de depouillement Bellack حسب ورقة تنقيط بيلالك

مــن خــالل الفصــول الســابقة، حاولنــا تفســري مــا هــو إختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال وكيفيــة إســتخدامه 

مــع املفحوصــني الصغــار. يــأيت دور كيفيــة تحليــل هــذا اإلختبــار وهــو الجــزء الــذي يتطلــب الكثــري مــن 

النضــوج الفكــري والتحليــيل ويتطلــب أيضــاً الكثــري مــن التامريــن لــيك يكــون التحليــل صائبــاً وموضوعيــاً. 

ــري  ــه الفك ــن ونضج ــع اآلخري ــه م ــه وعالقات ــة ترصفات ــل وكيفي ــلوك الطف ــا س ــدد لن ــار يح ــذا اإلختب فه

العالئقــي مــع عائلتــه، أي مــع والــده ووالدتــه وطبعــاً مــع إخوتــه وأخواتــه. 

كــام يعطينــا صــورة ”فوتوغرافيــة“ عــن املحــرك لترصفــات الطفــل واملعــروف تحــت اســم ”الشــخصية“. 

وطبعــاً يجــب توضيــح بــأن يف هــذه املرحلــة التــي يســتعمل فيهــا هــذا اإلختبــار مــا تــزال الشــخصية يف 

مرحلــة التكــون، أي أن الطفــل مــا زال يف طــور التغيــري والتطــور. وهنــا يجــب اإلنتبــاه بأنــه مــن املبّكــر 

إســتنتاج شــخصية الطفــل بشــكل نهــايئ. فــال يجــب أن ينــىس األخصــايئ النفــيس أّن هــذا املفحــوص الصغــري 

ال يــزال يف مرحلــة الطفولــة. 

كــام عــىل األخصــايئ النفســاين التدقيــق عــىل كل كلمــة وجملــة وإيحــاء يعطيهــا الطفــل خــالل تنفيــذ هــذا 

اإلختبــار. وعندمــا نســتعمل كلمــة ”تدقيــق“ يعنــي ذلــك، الكتابــة بشــكل غــري علنــي كل مــا يقولــه الطفــل 

وتدويــن مالحظــات عــن ترصفاتــه  وإيحاءاتــه وأســئلته خــالل حصــة متريــر الرائــز. وميكننــا إعطــاء مثــل 

عــن طفــل يعــاين مــن قلــة الرتكيــز بســبب مشــاكل عائليــة:
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(صورة رقم 4)

ــل  ــاذا تفع ــري) ال أدري م ــورو الكب ــاه الكونغ ــر باتج ــورة وينظ ــق بالص ــل يدق ــكوت – الطف ــذه أم (س ه

(ســكوت وينظــر إىل الجهــة الكنغــر الصغــري الــذي يقــود دراجتــه الهوائيــة) رمبــا ســيذهب هــذا الطفــل 

ــه):  ــم ينظــر الطفــل بإتجــاه األخصــايئ النفــيس ويقــول ل ــدكان ألّن (ســكوت ث مــع أمــه إىل ال

لَِم كل هذه الصور ليست ملّونة؟ (يبتسم الطفل ثم يقف ويقول):- 

أريد الدخول إىل املرحاض.- 

إذا لألخصــايئ النفــيس، الكثــري مــن الواجبــات الدقيقــة واملهمــة التــي تســاعده يف تحليــل هــذا اإلختبــار. 

فــكل جــواب يقدمــه الطفــل لــه داللــة خاصــة ومهمــة عــن شــخصه وإختباراتــه العائليــة. ومــن خــالل 

هــذه األجوبــة، ميكــن أن نســتنتج معلومــات حــول  حوافــزه. 

ــة طفــل مــع طفــل آخــر عــاىن مــن نفــس حالتــه  ــة أجوب كــام ميكــن لألخصــايئ النفــيس أن يقــوم مبقارن

ــة نســتخلص اســتنتاجات حــول املفحــوص. ولكــن طبعــاً  ــة و مــن هــذه املقارن ودراســة الفــوارق الفردي

يجــب عــىل األخصــايئ النفــيس أن ينتبــه أن كل طفــل مختلــف عــن اآلخــر حتــى لــو عايــش نفــس املشــاكل 

ن شــخصيته. اإلجتامعيــة والعائليــة. ألن كل شــخص لديــه ســامته الخاصــة التــي تكــوِّ

تحليل ال .C.A.T نقرتح العوامل التالية:

لتحليــل قصــص إختبــار تفهــم املوضــوع، إســتعملنا يف هــذا الكتــاب ورقــة التنقيــط التــي يســتعملها الكثــري 

مــن األخصائيــني النفســيني، وهــذه الورقــة مخصصــة إلختبــار تفهــم املوضــوع، الــذي وضعهــا «بيــالك»:

 Feuille de dépouillement abrégée de Bellak pour la notation et l’analyse du T. A. T. et du C. A. T.

Editions du Centre de Psychologie appliquée – Square Jouvenet, Paris – 16e) ) تتألــف مــن األقســام 

لتالية: ا

معلومات عن املفحوص الصغري:- 

تفهــم (إلختبــار  املهنــة  املدرســة،  إســم  اإلختبــار،  تاريــخ  العمــر،  الجنــس،  اإلســم، 
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 املوضوع .T. A. T)، تّم توجيه املفحوص من ِقبَل، إسم الفاحص / األخصايئ النفيس. 

ثــم التقريــر النهــايئ عــن املفحــوص (تقييــم نفــيس – خالصــات وإســتنتاجات – خطــط نفســية): 

يقــرر األخصــايئ النفــيس بعــد تحليــل محتــوى القصــص التــي رواهــا الطفــل عــن الحالــة التــي 

يعــاين منهــا وطبعــاً خالصاتــه وتحليالتــه تكــون إســتنتاجية – فرضيــة. 

ــري مؤلــف مــن عــرش -  ــة مــن ورقــة التنقيــط مؤلفــة مــن جــدول كب  الصفحــة الثاني

ــي  ــري وه ــوص الصغ ــا املفح ــي رسده ــص الت ــل كل القص ــاعد لتحلي ــات تس معلوم

ــة: التالي

املوضوع الرئييس       2. البطل الرئييس             3. الحاجات األساسية للبطل. 1

4. مبدأ البيئة                 5. الشخصيات يف القصص     6. رصاعات ذات معنى

7. طبيعة القلق        8. الدفاعات األساسية تجاه الرصاعات واملواقف

9. قسوة األنا األعىل       10. تداخل األنا والذكاء

ــيك يســتطيع  ــرت ل ــي ذك ــات الت ــن الفئ ــة م ــكل فئ ــتنتاجات ل ــوم الفاحــص باإلس ــة الجــدول، يق يف نهاي

األخصــايئ النفــيس كتابــة تقريــره عــن املفحــوص بشــكل موضوعــي وعلمــي بعيــداً عــن اإلســقاط الشــخيص 

واإلســتنتاجات املغلوطــة وغــري الدقيقــة. 

مالحظــة: خــالل هــذه الفقــرة، يجــب إســتعامل ورقــة التنقيــط الخاصــة باختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال 

لفهــم محتــوى الفقــرات التاليــة. 

:Thème Principal 4.1   املوضوع األسايس

يف كل قصــة يرسدهــا الطفــل يف إختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال، هنــاك موضــوع أســايس تــدور حولــه 

أحــداث هــذه القصــة، مثــالً:

مثــال 1: (طفلــة 6 ســنوات ومثانيــة شــهور، متعلقــة كثــرياً بأبيهــا، تــّم توجيههــا عنــد املعالــج النفــيس بعــد 

كوابيــس ليليــة تعــاين منهــا الطفلــة) 
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لوحة رقم 5

زمن الرجع: 5 ثوان   زمن إجراء للوحة: دقيقة و45 ثانية

- هــذه غرفــة مظلمــة. هنــاك ثعلــب (ســكوت وذهــول) هنــاك ثعلبــان يف هــذه الغرفة.(ســكوت) إنهــام 

نامئــان بقــرب بعضهــام بعضــاً واألب واألم نامئــان يف  الرسيــر الكبــري. يف الليــل ســيذهب هــذا الثعلــب عنــد 

والــده وينــام بقربــه. إنــه ال يحــب أن ينــام لوحــده يف الرسيــر (ســكوت) (...)

(املعالج) كيف ستنتهي القصة؟

- سينام الثعلب قرب أبيه يف الرسير الكبري وسيستيقظ يف الصباح ليذهب إىل املدرسة. 

املوضوع األسايس يف هذه القصة: الخوف من النوم وحيداً يف الرسير.

مثــال 2: (طفلــة عمرهــا 4 ســنوات وتســعة أشــهر، عانــت مــن ســوء املعاملــة مــن والديهــا وتــّم توجيههــا 

عنــد املعالــج النفــيس بعــد عــدة شــهور مــن الــرضب)

لوحة رقم 7

زمن إجراء للوحة: دقيقة و40 ثانية زمن الرجع: 40 ثانية   

 (املعالج النفيس) ماذا يحصل يف هذه الصورة؟ 

- (سكوت ملدة 5 ثوان) إنه قرد يلعب ولكن النمر (سكوت) سيمسك به ويرضبه كثرياً (سكوت)

(املعالج) كيف ستنتهي القصة؟

- (سكوت) ال أدري ولكن القرد لن يخرب أحداً أنه اختبأ من النمر ليك ال يرضبه مرة أخرى (...)

املوضوع األسايس يف القصة هو: اإلساءة الجسدية والعدوانية

مثــال 3 : (طفــل عمــره 6 ســنوات 9 أشــهر، «متصــل» جــداً بأبيــه وال يرتكــه أبــداً، كــام يغــار هــذا الطفــل 

ــّم توجيــه هــذا الطفــل عنــد األخصــايئ النفســاين  مــن جميــع األطفــال يف مدرســته ويــرسق أغراضهــم. ت

بســبب ســوء ترصفاتــه يف املدرســة)
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لوحة رقم 3

زمن إجراء للوحة: دقيقة و30  ثانية زمن الرجع: 5 ثوان  

ــكل  ــه، ال ــوى إنســان يف العــامل كل ــري. هــذا هــو أق ــس عــىل كرســيه الكب ــل الجال هــذا هــو األســد الجمي

يخــاف منــه، يســتطيع أن «يكــّرس» (يحطــم) كل يشء. برضبــة واحــدة مــن «أصابعــه» (يــده) يســتطيع 

ــه  ــه من ــا تطلب ــام وكل م ــا الطع ــدم له ــو يق ــاً فه ــزوره دامئ ــي ت ــرية الت ــأرة الصغ ــى الف ــة. حت ــري بناي تدم

ــا جــداً (...) ــرياً (ســكوت) يحبه ــا كث ــو يحبه ــا. فه يعطيه

املوضوع األسايس يف القصة هو: القوة الجسدية وظهور األنا

مالحظات:

1ـ  ال يجــب الحكــم مــن قصــة واحــدة عــىل املوضــوع األســايس الــذي يأخــذ كل تفكــري املفحوص 

الصغــري. كــام مــن األفضــل إيجــاد  جامــع مشــرتك بــني جميــع القصــص التــي رسدهــا الطفــل 

خــالل متريــر اإلختبار. 

ويعنــي ذلــك، إذا الحــظ األخصــايئ النفــيس بــأّن يف عــدة قصــص مختلفــة، املوضــوع االســايس 

ــل  ــذا الطف ــتنتاج أن ه ــن االس ــد م ــال ب ــوع... ف ــو األكل والج ــص ه ــه القص ــدور حول ــذي ت ال

منشــغل بأفكارعــدم الــرىض قــد يكــون يعــاين نقصــاً يف الغــذاء أو مــن االنتبــاه. كــام ميكــن أن 

ــن النفــيس لألطفــال.  ــة التــي هــي مــن أســس التكوي ــة الفموي تكــون هــذه القصــص ترجــع ملرحل

ــذا  2 ـ كــام تحليــل القصــص يرتكــز عــىل اكتشــاف الجامــع املشــرتك لصــورة ســلوك الطفــل. ل

ــيل  ــات الجــدول التحلي ــع فئ ــذي يلخــص بشــكل أســايس لجمي ــة الجــدول ال نالحــظ أهمي

للقصــص. 

Héros principal 4.2 البطل الرئييس

النقطــة الثانيــة التــي يســتخرجها األخصــايئ النفــيس مــن كل لوحــة مــن لوحــات إختبــار تفهــم املوضــوع 

لألطفــال هــو: مــن بطــل القصــة؟ بســبب وجــود عــدة شــخصيات يف القصــة يجــب عــىل اإلخصــايئ النفــيس 

أن يحــدد الشــخصية التــي تكلــم عنهــا وبشــكل كبــري خــالل رسده قصــة اللوحــة. 

كــام شــخصية البطــل التــي متثــل بهــا الطفــل، هــي الشــخصية الرئيســة يف القصــة والتــي متاهــي 
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بهــا ورآهــا الطفــل بأنهــا متثلــه أو متثــل حياتــه الشــخصية أو العائليــة. ولكــن كيــف ميكــن تحديــد بطــل 

القصــة بشــكل دقيــق؟.

هناك معايري موضوعية تساعد عىل متييز البطل من سائر الشخصيات وهي التالية: 

البطــل هــو الشــخصية التــي تــدور حولــه القصــة، والبطــل هــو الــذي يشــبه باألكــرث - 

املفحــوص مــن ناحيــة العمــر والجنــس. 

يف بعــض القصــص، ميكــن ان يكــون هنــاك أكــرث مــن بطــل يتمثــل بهــم املفحــوص، لــذا مــن - 

املهــم أن يــدون األخصــايئ النفــيس التقمــص مــن هــذا النمــط. 

ــري -  ــن درجــة تكيــف البطــل أي اســتعداده ملواجهــة كل الظــروف حســب معاي تدوي

ــد أســقط  ــه. الطفــل يف هــذه الحــال يكــون ق ــذي ينتمــي إلي ــكان ال ــف يف امل التكي

مشــاعره وإحساســاته واختباراتــه الســابقة مــن خــالل بطــل الصــورة. درجــة تكيــف 

ــد الطفــل.  ــا عن ــاس قــوة األن البطــل هــي الوســيلة الفضــىل لقي

ــة وترصفــات وإهتاممــات وصــورة الجســد  ــن عمــر وجنــس ومهن كــام مــن خــالل القصــة،  يجــب تدوي

وصــورة الــذات والتكيــف عنــد بطــل القصــة. وطبعــاً إذا مل يذكــر الطفــل كل املعلومــات الطفــل، نكتفــي 

بالــذي ذكــره. 

مثــال 1: (طفــل عمــره ســبع ســنوات وتســعة أشــهر، تــّم توجيهــه عنــد األخصــايئ النفــيس بعــد مشــاكل 

عائليــة بــني أمــه وأبيــه وانتهــت هــذه املشــاكل بطــالق األب مــن األم)

زمن الرجع: 15 ثانية   زمن إجراء للوحة: دقيقة و45 ثانية

لوحة رقم 8

ــخ إبنهــا ؟  - إنهــا مجوعــة قــرود تــرشب الشــاي وتتحــدث (ســكوت) رمبــا (ســكوت) هــل هــذه األم توبّ

(ســكوت) وهنــا الجــدة تتحــدث مــع قــردة أخــرى، رمبــا جميعهــا تتشــاجر بســبب هــذا القــرد الصغــري 

وأمــه تحــاول تلقينــه درســاً (ســكوت) رمبــا ليــس درســاً بــل تحــاول أن تفــّرس لــه أنــه ال يجــوز أن نتكلــم 

بصــوت عــاٍل (ســكوت مطــّول)

(املعالج): وكيف ستنتهي القصة؟

ال أدري رمبا كل قرد سيذهب إىل بيته (سكوت) (...)- 

بطل القصة هو القرد الصغري حيث تدور معظم أحداث القصة عنه
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مثــال 2: (طفــل عمــره ســبع ســنوات ومثانيــة اشــهر – عــاىن مــن العدوانيــة بســبب والــده الــذي يرضبــه. 

الوالــدة غــري موجــودة يف البيــت. تركــت البيــت منــذ حــوايل الســنتني بســبب عدوانيــة زوجهــا ومعاملتــه 

القاســية، لــذا قــررت الهــروب مــن البيــت وهــذ الهــروب أثــر ســلباً وبطريقــة «دراميــة» عــىل الطفــل):

لوحة رقم 2

زمن إجراء للوحة: 55  ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

(ســكوت) يف هــذه الصــورة، ثالثــة دببــة تلعــب بلعبــة شــد الحبلــة. (ســكوت) هــذا هــو األب أمــا هــذه 

فهــي األم وهــذا إبنهــام الطفــل هنــا. الطفــل يعــرف بأنــه لــن يربــح ألنــه  ليــس قويــاً كأبيــه. فهــو لــن 

يربــح أبــاه أبــداً. ورمبــا أبــوه ســيرضبه ألن أبنــه مل يربــح. ورمبــا ســينقطع الحبــل وذلــك بســبب األب الــذي 

شــّده كثــرياً. 

بطل القصة هو الدب الصغري

مثــال 3: (طفلــة عمرهــا ســبع ســنوات. تعــاين مــن الحرمــان العاطفــي بســبب تــرك والدتهــا البيــت بعــد 

شــجار قــوي مــع الوالــد، ترجــم هــذا الحرمــان العاطفــي مــن خــالل الحرمــان مــن األكل)

لوحة رقم 1

زمن إجراء للوحة: دقيقة و35 ثانية  زمن الرجع: 5 ثوان   

ــن تعطــي األكل للصيصــان!  ــن ل ــا؟ (ســكوت) األم ســتجلب األكل ولك ــر أمه هــل هــذه الصيصــان تنتظ

(ســكوت) ســتنتظر الصيصــان األكل مــن أحــد آخــر رمبــا الجــريان. ولكــن الصيصــان كانــت تريــد أن تــأكل 

مــع الدجاجــة (ســكوت) الصــورة  غــري واضحــة (...)

أبطال القصة هم الصيصان 

   :Besoins principaux du héros 4.3 الحاجات األساسية للبطل

يف الفئــة الثالثــة مــن الجــدول التقييمــي لقصــص إختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال، يبحــث األخصــايئ النفــيس 

مــن خــالل القصــص املــرسودة عــن حاجيــات البطــل (أو الطفل) مــن خالل تطــورات وأحــداث القصــص. وهذه 

الفئــة مــن التنقيــط تتألــف مــن ثــالث نقــاط وهــي التاليــة:
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حاجات سلوكية للبطل (كام يف القصة)- 

شــخصيات أو اشــياء أو ظــروف مدخلــة: كل شــخصية غــري مرســومة أو كل يشء غــري - 

مرســوم، ذكــره الطفــل خــالل رسده للقصــة، يجــب تدوينــه ألنــه ذو معنــى نفــيس أو 

حتــى إجتامعــي- نفــيس يف خيــال الطفــل.

ــه شــخصية أو  ــا يحــذف الطفــل يف قصت ــة: كــام عندم شــخصيات أو أشــياء أو ظــروف محذوف    -

ــدم تواجــد هــذه الشــخصية أو  ــة يف ع ــن الرغب ــرب ع ــأّن هــذا األخــري يع ــي ب ــذا يعن ــيئا، فه ش

الــيشء. عــىل األخصــايئ النفــيس أن ينتبــه لجميــع الشــخصيات أو الظــروف التــي حذفهــا الطفــل 

ــا النفســية.  ــا خصائصه ــا لديه ألنه

ــا  ــه يف القصــة. أم ــا يجــد األخصــايئ النفــيس حاجــات البطــل خــالل ترصفات ــط عندم النقطــة األوىل، تنق

النقطــة الثانيــة، فتنقــط عندمــا يضيــف الطفــل شــخصيات (إنســانية / حيوانيــة أغلــب األحيــان)، أشــياء 

ــن  ــرية م ــة األخ ــا النقط ــورة. أم ــالً يف الص ــودة أص ــري موج ــة غ ــروف يف القص ــى ظ ــة أو حت ــارزة ومهم ب

هــذه الفئــة، فتنقــط عندمــا يحــذف الطفــل شــخصية أو شــخصيات مــن الصــورة أو أشــياء وحتــى ظروفــاً 

موجــودة يف الصــورة.

مثــال 1: (طفــل عمــره مثــاين ســنوات - عــاىن مــن طــالق والديــه، تــّم توجيهــه عنــد املعالــج النفــيس بســبب 

عــدم القــدرة عــىل النــوم واســتعمل األخصــايئ النفــيس إختبــاراً لقيــاس اإلكتئــاب عنــد األطفــال وتبــني مــن 

خــالل النتائــج  بــأن هــذا الطفــل يعــاين مــن بعــض نقــاط اإلكتئــاب):

لوحة رقم 1

زمن إجراء للوحة: 55 ثانية زمن الرجع: 15 ثانية   

ــا ســتعطيها األكل. (ســكوت) هــذا  ــا. والدته (ســكوت) هــذه الصيصــان. هــذه الصيصــان تنتظــر والدته

ــه  ــيك تعطي ــع. ســينتظر ل ــه جائ ــه صــوص خجــول ال يحــب أن يقــول ألحــد بأن ــع جــداً. إن الصــوص جائ

ــردان».  ــه «ب الدجاجــة الشــوربا ألن

الحاجــة هــي «الطعــام» وهــو نــوع مــن الحاجــة العاطفيــة. ال حــذف وال إضافــة شــخصيات مــن خــارج 

إطــار اللوحــة.

(شــهرين)  الصغــرى  أختهــا  مــن  الغــرية  مــن  تعــاين  أشــهر،  وثالثــة  ســنوات   5 (طفلــة   :2 مثــال 
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وهــذه الغــرية قادتهــا لرضبهــا مبلعقــة الطبــخ – كانــت عالقــة هــذه الطفلــة بوالديهــا أكــرث مــن ممتــازة 

فكانــت طفلــة مطيعــة وســهل التعامــل معهــا. ولكــن بعــد والدة أختهــا الصغــرى تغــرّيت ترصفاتهــا كثــرياً 

وأصبحــت عدوانيــة مــام دفــع األهــل يف بعــض األحيــان إىل معاقبتهــا وحتــى رضبهــا خاصــًة بعدمــا أذت 

ــاة الصغــرية عنــد املعالــج النفــيس وهــذا األخــري  ــّم توجيــه هــذه الفت أختهــا ورضبتهــا بشــكل متكــرر. ت

ــا وكيــف تنظــر  ــا ومــع والديه ــا مــع أخته ــال إلكتشــاف عالقته ــار تفهــم املوضــوع لألطف ــا إختب ــدم له ق

إليهــم واكتشــاف ديناميــة العائلــة):

لوحة رقم 4

زمن الرجع: 25 ثانية      زمن إجراء للوحة: دقيقتان 35 ثانية

- فأرة كبرية وفأرة صغرية وفأرة صغرية جداً تخاف كثرياً (سكوت)

املعالج: ماذا تفعل؟ 

(...) هــذه الفــأرة ال تحــب كثــرياً تلــك الصغــرية ألنهــا (ســكوت). إنهــم يذهبــون إىل الســوق - 

ليشــرتوا األغــراض. هــل هنــاك صــور أخــرى؟ (ســكوت)

(املحلل النفيس) : نعم هناك صور أخرى. 

- ال أريد أن أكمل هذه الصورة!

(املعالج النفيس): لَِم ال؟

- ال أحبها (سكوت)

(املعالج النفيس): من ال تحبني؟

- ال أحب هذه الصورة أريد أن أرسم (...)

حاجــة البطــل هــي اإلهتــامم مــن «شــخص آخــر». نالحــظ مــن خــالل هــذه القصــة، بــأن الطفلــة مل تذكــر 

كثــرياً «الفــأرة الصغــرية» ألنهــا ليســت بعالقــة جيــدة مــع أختهــا. هنــاك حــذف للدراجــة الهوائيــة وللغابــة، 

رمبــا  ميكــن أن تفــرس عــن «الحريــة» التــي أصبحــت مكبلــة بســبب وجــود األخــت الصغــرى.

ــة مــن  ــج بعــد ســوء معامل ــد املعال ــا عن ــّم توجيهه ــة أشــهر ت ــة عمرهــا 7 ســنوات ومثاني ــال 3: (طفل مث

ــي تعــاين مــن اإلدمــان عــىل املخــدرات) ــا الت والدته
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لوحة رقم 10

زمن إجراء للوحة: دقيقتان و30 ثانية زمن الرجع: 0  ثانية   

هل هذه قصة حقيقية؟ - 

(املعالج) أخربيني ماذا يحدث يف الصورة؟ 

هــذا الكلــب إنــه يــرصخ ألنــه كل مــرة ال يســمع كالم أمــه فقــررت أمــه أن تعطيــه - 

فرصــة أخــرية ولكــن الكلــب ظــل ال يســمع مــن أمــه كالمهــا فعاقبتــه عقابــاً كبــرياً!

(سكوت)

هو ال يحبها أبداً ولكن عندما تكون هادئة يحبها (...)- 

الحاجــة التــي متيــزت بهــا هــذه القصــة هــو العاطفــة واإلهتــامم بالرغــم مــن قســاوتها. الفتــاة الصغــرية 

التــي تعــاين مــن ســوء معاملــة والدتهــا التــي تتعاطــى املخــدرات، مل تهتــم أبــداً بظــروف ومــكان القصــة، 

فهنــاك حــذف، ولكــن إهتمــت فقــط بالعالقــة مــا بــني الكلــب الصغــري والكلــب الكبــري (العالقــة مــا بــني 

األم واإلبنــة).  

: Conception de l’environnement (monde)4.4 مبدأ البيئة

يف هــذه الفئــة مــن التنقيــط، يجــب أن يحــدد األخصــايئ النفــيس، مــن خــالل كل قصــة حكاهــا الطفــل، 

كلمــة أو جملــة تحــدد كيــف يــرى املفحــوص الصغــري بيئتــه التــي يعيــش فيهــا مــن خــالل ظــروف القصــة. 

ويعنــي ذلــك، مــا هــو الظــرف أو «الجــو» الــذي يســود القصــة؟: الظلــم، القســوة، عــدم املبــاالة، الحرمــان، 

الخيانــة، الحــب، العاطفــة، اإلهتــامم،...

مثــال 1: (طفلــة عمرهــا 8 ســنوات وتســعة أشــهر، تخــاف أن تنــام لوحدهــا يف غرفتهــا وتعــاين مــن قلــة 

النــوم ومــن الكوابيــس الليليــة كــام تعــاين مــن ســلس البــول الليــيل)

زمن إجراء للوحة: دقيقتان و20 ثانية زمن الرجع: 15 ثوان  

لوحة رقم 9

ــد  ــتيقظ ويري ــرياً وإس ــج كث ــم مزع ــم بحل ــد حل ــم لق ــه نائ ــب يف غرفت ــذا األرن ــل ... كال ه ــذا الطف ه

أن يخــرج مــن رسيــره وبــدأ  أن ينــام مــع والدتــه ووالــده يف غرفتهــام ولكــن كان خائفــاً جــداً 
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يبيك ليك تأيت والدته وتأخذه لعندها إىل غرفة النوم (سكوت)

(املعالج): ومباذا حلم األرنب؟

حلم بحلم مزعج جداً. (سكوت)- 

وماذا رأى يف هذا الحلم؟ (سكوت)- 

رأى أمه وأباه قد ماتا (...)- 

مبدأ البيئة: الخوف من الرتك / الهجر – قلق املوت

مثــال 2: (طفلــة 6 ســنوات ومثانيــة شــهور، متعلقــة كثــرياً بأبيهــا، تــّم توجيههــا عنــد املعالــج النفــيس بعــد 

كوابيــس ليليــة تعــاين منهــا الطفلــة)

لوحة رقم 5

زمن إجراء للوحة: دقيقة و45 ثانية زمن الرجع: 5 ثوان  

- هــذه غرفــة مظلمــة. هنــاك ثعلــب (ســكوت وذهــول) هنــاك ثعلبــان يف هــذه الغرفة.(ســكوت) إنهــام 

نامئــان بقــرب بعضهــام بعضــاً واألب واألم نامئــان يف  الرسيــر الكبــري. يف الليــل ســيذهب هــذا الثعلــب عنــد 

والــده وينــام بقربــه. إنــه ال يحــب أن ينــام لوحــده يف الرسيــر (ســكوت) (...)

(املعالج) كيف ستنتهي القصة؟

- سينام الثعلب قرب أبيه يف الرسير الكبري وسيستيقظ يف الصباح ليذهب إىل املدرسة. 

مبدأ البيئة: قلق – التحالف مع األب

ــا  ــد األخصــايئ النفــيس املــدريس بعدم ــه عن ــّم توجيه ــالث ســنوات وشــهرين ت ــال 3 : (طفــل عمــره ث مث

ــذا  ــتعامل ه ــن إس ــايئ م ــرر األخص ــذا ق ــلية. ل ــه التناس ــىل أعضائ ــده ع ــع ي ــه يض ــة بأن ــت املعلم الحظ

ــم) :  ــل للتكل ــذا الطف ــاعدة ه ــط ملس ــار فق اإلختب

لوحة رقم 3

زمن إجراء للوحة: دقيقة و 35 ثانية زمن الرجع: 25 ثانية  

هــذا دب كبــري (ســكوت) وهــذه أرض (ســكوت) وهــذا «دب» أيضــاً، إنهــام يلعبــان - 

بشــد الحبــل (ســكوت ووضــع اليــد عــىل الحبــل). 

(املعالج) يلعان بشد الحبل؟ 
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ــد -  ــع الي ــكوت ووض ــه. (س ــع أبي ــري م ــل الصغ ــه الطف ــب في ــذي يلع ــل ال ــه الحب إن

مجــدداً عــىل الحبــل مــا بــني الدبــني). أنــا خائــف أن ينقطــع الحبــل والــدب الصغــري 

ــع (...) ــن أن ينقط ــل ميك ــب ألن الحب ــد أن يلع ال يري

مبدأ البيئة: قلق الخصاء

 Personnages dans les histories racontées 4.5 الشخصيات يف القصص

يف هــذه الفئــة، يهتــم األخصــايئ النفــيس يف تدويــن الشــخصيات املذكــورة يف القصــص والئحــة بامليــول التــي 

اســتحوذت عــىل تفكــري املفحــوص الصغــري والتــي تنقســم إىل ثــالث فئات:

أ- شــخصيات عائليــة، تــدّون ذاكــراً األخصــايئ جنــس الشــخصية وكيــف هــي امليــول تجــاه هذه الشــخصية؟ 

وكيــف يتفاعــل معهــا الطفــل مــن خــالل القصة؟

ب- شــخصيات مــن نفــس العمــر، تــدّون ويذكــر األخصــايئ جنــس الشــخصية وكيــف هــي امليــول تجــاه 

هــذه الشــخصية؟ وكيــف يتفاعــل معهــا الطفــل مــن خــالل القصــة؟

ج- شــخصيات أصغــر عمــراً مــن املفحــوص، تــدّون ويذكــر األخصــايئ جنــس الشــخصية وكيــف هــي امليــول 

تجــاه هــذه الشــخصية؟ وكيــف يتفاعــل معهــا الطفــل مــن خــالل القصــة؟

ــد  ــت أو أح ــل، إىل أخ أو أخ ــل الطف ــة يتمث ــاء العائل ــن أعض ــو م ــن أي عض ــم تدوي ــن امله ــة: م مالحظ

ــل.  ــع التمث ــف م ــع املتكي ــة الطب ــم مراقب ــن امله ــخ. وم ــن إل الوالدي

مثــال 1: (طفــل عمــره 5 ســنوات وثالثــة شــهور، متعلــق كثــرياً بأمــه، وال يســتطيع النــوم يف املســاء لوحــده. 

تــّم توجيهــه عنــد املعالــج النفــيس بســبب عدوانيــة تجــاه األب)

زمن إجراء للوحة: دقيقة و45 ثانية زمن الرجع: 35 ثانية   

لوحة رقم 6

يف هــذه القصــة، هنــاك دب صغــري ال يحــب أن ينــام لوحــده يف الليــل وال يحــب أن - 

تبقــى أمــه لوحدهــا يف الفــراش. (ســكوت مطــول)

(املعالج) ماذا حدث بعد ذلك؟ 

ليلــة بقربهــا. (ســكوت) يف بدايــة األمــر األب مل تعجبــه-  النــوم كل  لــذا قــرر 
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ــام يف فــراش الــدب الصغــري والــدب الصغــري  ــا ين  الفكــرة، ولكــن الحقــاً أصبــح الباب

ــا. ــام يف فــراش الباب ين

شــخصيات عائليــة: الطفــل ذو الخمــس ســنوات رأى الــدب الكبــري بصــورة األب الــذي ال يســمح للــدب 

الصغــري (أســقط نفســه) بالنــوم قــرب األم. عمــر الطفــل هــو خمــس ســنوات : عقــدة أوديــب. 

مثــال 2: (طفــل عمــره 8 ســنوات وثالثــة شــهور، تــم توجيــه هــذا الطفــل بســبب إنطوائــه عــىل نفســه 

والخجــل)

لوحة رقم 7

زمن إجراء للوحة: 50  ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   

يف هــذه الصــورة، القــرد رضب النمــر والنمــر ال يــرد عليــه أبــداً. ولكــن بعــد عــدة مــرات، غضــب النمــر 

ــاً مربحــاً. ولكــن القــرد تســلق الشــجرة، ومل يســتطع  ــه رضب وهجــم عــىل القــرد وأراد أن يلقطــه ويرضب

النمــر مــن إلتقاطــه. 

ــه أو  ــرى يف أي مــن الشــخصيات أحــداً مــن شــخصيات أهل ــأّن الطفــل ال ي يف بعــض القصــص، نالحــظ ب

إخوتــه أو أصدقائــه. يف هــذا الحــال، ميكــن أن يســقط الطفــل شــخصية ترمــز إىل «األنــا األعــىل» و«الهــو» 

و«األنــا». فنالحــظ يف هــذه القصــة بــأن القــرد لعــب دور «الهــو».  

مثــال 3: (طفــل  عمــره 7 ســنوات وعــرشة أشــهر، تــّم توجيهــه عنــد املعالــج النفــيس بعــد مشــاكل يف النــوم 

حيــث يعــاين مــن األرق معظــم الليــايل وكــام يعــاين مــن الكوابيــس الليلية)

لوحة رقم 9

زمن إجراء للوحة: دقيقة زمن الرجع: 5 ثوان     

ــا  ــركاه لوحــده يف البيــت وذهب ــوه ت ــة. أمــه وأب ــه لوحــده يف الغرف ــاً ألن ــاً خائف أرى يف هــذه القصــة أرنب

بعيــداً ليســهرا مــع أصدقائهــام. تــركا األرنــب  لوحــده يف البيــت و (ســكوت) وهجــم عليــه وحــش وأكلــه 

.(...)

يف هــذه القصــة، رأى الطفــل بــأن أهــل األرنــب (األب واألم) تــركا البيــت. طبعــاً هــذا نــوع مــن اإلســقاط 

الــذي شــعر بــه الطفــل خــالل رسده للقصــة. 
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 Conflits significatifs  4.6 رصاعات ذات معنى

هــذه الفئــة تنقــط عندمــا يبــدأ األخصــايئ النفــيس بدراســات الرصاعــات االساســية واملهمــة التــي عاشــها 

املفحــوص أو يعايشــها كــام يحــاول األخصــايئ دراســة الدفاعــات التــي اســتعملها هــذا األخريوالتــي كانــت 

الناتــج مــن هــذه الرصاعــات. 

مثــال 1: (طفلــة يف التاســعة مــن العمــر وعــرشة اشــهر – تعــاين مــن الوحــدة وعــدم القــدرة يف التواصــل 

بســهولة مــع اآلخريــن خاصــة مــع زمالئهــا يف الصــف. كــام كانــت هــذه الفتــاة ضحيــة ملامرســات عدوانيــة 

تجاههــا مــن قبــل والدهــا العــدواين):

لوحة رقم 2

زمن الرجع: 35 ثانية    زمن إجراء للوحة:  دقيقتان و45 ثانية

(سكوت)  

- هذه العائلة، ما أجملها! (سكوت طويل حوايل الدقيقة والصف)

(املعالــج): يجــب تأليــف قصــة حــول األشــخاص املوجوديــن يف الصــورة! كل مــا يخطــر عــىل بالــك ميكنــك 

قوله!

ــاك دب يلعــب مــع دب آخــر! رمبــا (ســكوت 10  ــة) هن - وك! يف هــذه القصــة (ســكوت حــوايل 15 ثاني

ثــوان) ال أدري إذا هــذا الــدب الصغــري فــرح أن يلعــب مــا هــذا الــدب الــذي يــرصخ بــه ويرضبــه عــىل 

وجهــه. ال يجــب أن نــرضب أحــداً ألن الــرضب ال ينفــع بــيشء فالــدب قــرر أن يهــرب ألنــه ال يســتطيع أن 

يتحمــل هــذه الحيــاة مــع الــدب الكبــري. فهــرب مــع والدتــه وعاشــا حيــاة ســعيدة بعيــدة عــن املشــاكل. 

العدوانية والخوف من اآلخر هي الرصاعات ظاهرة من خالل القصة التي رواها الطفل

مثــال 2 : (طفلــة 8 ســنوات والعــرشة شــهور تحلــم بكوابيــس يف الليــل وأصبحــت تــالزم غرفــة والديهــا كل 

ليلــة خائفــًة مــن معــاودة األحــالم):

لوحة رقم 5

زمن إجراء للوحة: دقيقة  زمن الرجع: 5 ثوان  

- يف هــذه الصــورة دبــان خائفــان مــن األحــالم وال يدريــان أيــن يختبئــان ولكــن واحــداً منهــام
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 قــال لآلخــر أن يذهبــا لينامــا قــرب املامــا والبابــا وهــذا ماحصــل ولكــن البابــا كان ينــام يف غرفــة أخــرى 

وقــررا أن ينامــا قــرب املامــا. 

الخــوف مــن اإلســتقاللية واإلنســالخ عــن األم هــام مــن أهــم الرصاعــات التــي يعيشــها الطفــل يف محيطــه 

لعائيل.  ا

مثــال 3: (طفــل عمــره 8 ســنوات وشــهر. تــّم توجيهــه عنــد املعالــج النفــيس بعدمــا الحظــت والدتــه أنــه 

يحلــم بكوابيــس يف الليــل):

لوحة رقم 5

زمن إجراء للوحة: دقيقة و10 ثانية زمن الرجع: 0  ثانية   

- ال أحب هذه الصورة إنها تذكرين بغرفتي (ضحك) (سكوت)

(املعالج) ماذا يحدث يف هذه الغرفة؟

- إنــه دب (أعتقــد) نائــم ويحلــم بأحــالم مزعجــة (ســكوت) األحــالم التــي حدثتــك عنهــا وإنــه خائــف 

ــة وال يســمحان يل  ــة أمــي وأيب مقفل ــه وأمــه وليــس مثــيل أخــاف وتكــون غرف ــه ســينام بقــرب أبي ولكن

ــا. (...) الدخــول إليه

الرصاعــات التــي يعيشــها الطفــل ذو الثــامين ســنوات هــي الشــعور بالــرتك وبعــض الغــرية خاصــًة عندمــا 

ذكــر الولــد بــأّن غرفــة نــوم والديــه تكــون مقفلــة. 

  Nature des anxiétés 4.7 طبيعة القلق

بعــد تنقيــط ”رصاعــات ذات معنــى“، يبــدأ األخصــايئ النفــيس بالبحــث واإلســتقصاء عــن ”طبيعــة القلــق“ 

التــي عاشــها أو يعيشــها املفحــوص الصغــري. لــذا عــىل األخصــايئ تدويــن النقــاط التاليــة: 

ــأن إحــدى شــخصيات اللوحــة تشــعر -  وجــع جســدي و / أو عقــاب: يذكــر الطفــل ب

ــخصية  ــذه الش ــة ه ــت معاقب ــدة، ...) أو مت ــع مع ــع رأس، وج ــدي (وج ــع جس بوج

ــة وقاســية)  ــة غــري عادل (معاقب

إســتهجان Désapprobation  : يذكــر املفحــوص بعــض الكلــامت أو الجمــل أو - 

ــارش.  ــري مب ــارش أو غ ــكل مب ــاج...  بش ــاد واإلنزع ــوم واإلنتق ــن الل ــال م األفع
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ــا -  ــي رواه ــأّن القصــص الت ــا يالحــظ األخصــايئ ب ــة: عندم ــاب يف العاطف ــص أو غي نق

ــارش.  ــري مب ــارش أو غ ــان بشــكل مب ــة أو حن ــأي عاطف ــّت ب ــل ال مت الطف

ــعال، -  ــرارة، س ــاً (ح ــا مرض ــر فيه ــة، يذك ــل قص ــروي الطف ــا ي ــرح: عندم ــرض أو ج م

تقيــوء...)  أو جرحــاً (جــرح يف الــرأس، دم، ...) إلحــدى شــخصيات القصــة. 

ــا يتحــدث الطفــل عــن حرمــان -  الحرمــان: يذكــر األخصــايئ موضــوع الحرمــان عندم

عاطفــي (بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش) أو حرمــان مــن املــواد األساســية لحيــاة الطفل 

(املــأكل واملــرشب وامللبــس...)

ــدّون هــذه الفقــرة عندمــا يتحــدث الطفــل عــن ”هجــر“ -  ــدون مســاعدة: ت ــرتك ب ال

ــارش.  ــارش أو غــري مب ــه بشــكل مب ــدون مســاعدة أي شــخصية مــن اللوحــة يف قصت وب

أن يتــم افرتاســه: بعــض األطفــال الذيــن يعانــون مــن قلــق مزمــن، يذكــرون يف - 

قصصهــم الخــوف مــن ”اإلبتــالع“ أو ”اإلفــرتاس“ أو ”األكل“ (أن تــؤكل إحــدى 

اللوحــة) شــخصيات 

أجوبة أخرى فيها قلق - 

مثــال 1: (طفلــة عمرهــا 4 ســنوات وتســعة أشــهر، عانــت مــن ســوء املعاملــة مــن والديهــا وتــّم توجيههــا 

عنــد املعالــج النفــيس بعــد عــدة شــهور مــن الــرضب)

لوحة رقم 7

زمن الرجع: 40 ثانية زمن إجراء للوحة: دقيقة و40 ثانية

(املعالج النفيس) ماذا يحصل يف هذه الصورة؟ 

- (سكوت ملدة 5 ثوان) إنه قرد يلعب ولكن النمر (سكوت) سيمسك به ويرضبه كثرياً (سكوت)

(املعالج) كيف ستنتهي القصة؟

- (سكوت) ال أدري ولكن القرد لن يخرب أحداً أنه إختبأ من النمر ليك ال يرضبه مرة أخرى (...)
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يف هــذه القصــة، هنــاك عقــاب (رضب) وطبعــاً جــرح، وشــعور بــدون مســاعدة. فهــذه الفتــاة ذات األربــع 

ســنوات وبعــد قســوة مــن والديهــا، أســقطت حالتهــا يف اللوحــة وأخــربت مشــاعرها مــن خــالل شــخصية 

«القــرد». 

مثــال 2: (طفــل عمــره 6 ســنوات وأحــد عــرش شــهراً، عــاىن مــن ســوء املعاملــة مــن والديــه وتــّم توجيهــه 

عنــد املعالــج النفــيس بعــد عــدة شــهور مــن التعنيــف الجســدي واللفظــي)

اللوحة رقم 10

زمن إجراء للوحة: دقيقة 45 ثانية زمن الرجع: 15 ثانية   

األم تــرضب إبنهــا (ســكوت) هــذه أم أو أب؟ (ســكوت). حســناً إنهــا األم التــي تــرضب إبنهــا بقســوة ألنــه 

وســخ حالــه. فهــو بــدون قصــده وّســخ نفســه. وكان يحــاول أن يختبــىء منهــا ولكنــه مل يســتطع فكشــفت 

األم األمــر ورضبتــه كثــرياً (...) 

أيضــاً يف هــذه القصــة، القســوة والقلــق والخــوف، مشــاعر الطفــل الــذي عــاىن مــن ســوء املعاملــة مــن 

أهلــه. 

مثــال 3: (طفــل عمــره مثــاين ســنوات وثالثــة أشــهر، عــاىن منــذ صغــره مــن مشــاكل صحيــة كــام تــّم إدخالــه 

أكــرث مــن خمــس مــرات إىل املستشــفى لســوء حالتــه الصحيــة. إســتعمل إختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال 

ملســاعدته للتكلــم عــن حالتــه النفســية) :

لوحة رقم 2

زمن إجراء للوحة: دقيقة واحدة زمن الرجع: 25 ثانية   

(سكوت)

إنهــا عائلــة تلعــب يف شــد الحبــل. إنهــا فرحــة جــداً ورمبــا ســيأيت العديــد مــن األصدقــاء للعــب معهــا. 

الطفــل الصغــري سيشــعر بــأمل يف معدتــه ورمبــا ســيذهب إىل املسشــتفى  لرؤيــة الطبيــب املختــص باألمراض 

الداخليــة وممكــن أن يُجــري لــه بعمليــة جراحيــة (...)

ــار  ــات تؤخــذ بعــني اإلعتب ــب... كل هــذه املعلوم ــة الطبي وجــع املعــدة، الذهــاب إىل املستشــفى، معاين

ملعرفــة مــا هــي املواضيــع التــي هــي مصــدر إهتــامم الطفــل املفحــوص.  
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 Principales défenses  contre les conflits ــات واملخــاوف ــات األساســية تجــاه الرصاع 4.8 الدفاع

et les craintes

بعــد إكتشــاف القلــق الــذي يســيطر عــىل أفــكار الطفــل، مــن املهــم تدويــن الدفاعــات النفســية التــي 

ــه.  ــي تنتاب ــق» و لتخفيــف املخــاوف الت يســتعملها الطفــل لتخفيــض «الشــعور بالقل

ومن املعلوم بأّن هناك العديد من أشكال الدفاعات النفسية منها: 

إنكار- 

هروب  وانعزال- 

عدم اكرتاث - 

عدوانية وتدمري- 

مظاهر فموية - 

قمع- 

نكوص وردات فعل رجعية- 

اإلخضاع للمنطق- 

دفاعات نفسية أخرى- 

مثــال 1: (طفــل عمــره 6 ســنوات 9 أشــهر، «متصــل» جــداً بأبيــه وال يرتكــه أبــداً، كــام يغــار هــذا الطفــل 

ــّم توجيــه هــذا الطفــل عنــد األخصــايئ النفســاين  مــن جميــع األطفــال يف مدرســته ويــرسق أغراضهــم. ت

بســبب ســوء ترصفاتــه يف املدرســة):

لوحة رقم 3

زمن إجراء للوحة: دقيقة و30  ثانية زمن الرجع: 5 ثوان  

ــكل  ــه، ال ــوى إنســان يف العــامل كل ــري. هــذا هــو أق ــس عــىل كرســيه الكب ــل الجال هــذا هــو األســد الجمي

يخــاف منــه، يســتطيع أن «يكــّرس» (يحطــم) كل يشء. برضبــة واحــدة مــن «أصابعــه» (يــده) يســتطيع 

ــه  ــه من ــا تطلب ــام وكل م ــا الطع ــدم له ــو يق ــاً فه ــزوره دامئ ــي ت ــرية الت ــأرة الصغ ــى الف ــة. حت ــري بناي تدم

ــا جــداً (...) ــرياً (ســكوت) يحبه ــا كث ــو يحبه ــا. فه يعطيه

مــن خــالل القصــة، واحــدة مــن آليــات الدفــاع التــي إســتعملها الطفــل هــو التدمــري ثــم مــا لبــث الطفــل 

حتــى جعــل مــن هــذا االســد «املدمــر» أســداً عطوفــاً ويحــب الفــأرة. 
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مثــال 2: (طفــل عمــره 8 ســنوات وثالثــة أشــهر، تــّم توجيهــه عنــد املعالــج النفــيس بعــد طــالق والديــه؛ 

ــذه  ــة وه ــه يف املدرس ــاه رفاق ــري وتج ــه الصغ ــاه أخي ــة تج ــات العدواني ــن الترصف ــد م ــذا الول ــاين ه يع

ــه) ــدة أم ــه وال ــد جدت ــش عن ــح يعي ــه وأصب ــه وأم ــد طــالق أبي ــة زادت بع العدواني

اللوحة رقم 8

زمن إجراء للوحة: دقيقة و10 ثوان  زمن الرجع: 10 ثوان   

هــذه عائلــة قــردة، كل واحــد يتحــدث مــع اآلخــر، رمبــا إنهــا ال تحــب أحــداً خاصــة هــذا القــرد الصغــري 

ألنــه كان يقــوم بالعديــد مــن املكايــد ، فهــو أيضــاً ال يحبهــا. 

ملاذا هذه الصور كلها باألبيض واألسود؟ لَِم ليست ملّونة؟- 

(املعالج) ألنها باألبيض واألسود، هكذا رسمت وبقيت بدون ألوان. إذاً ماذا يحدث يف القصة؟

ولَِم مل تلّون؟ لَِم مل تلونها أنت؟- 

(املعالج) ألنها تقدم هكذا بدون ألوان. ماذا ترى أيضاً يف الصورة؟

ال أريد أن أكمل القصة (الصبي يضع الصورة عىل مقربة منه)

إنتهــت القصــة بــردة فعــل عكســية والرفــض مــن إكــامل أحداثهــا. ففــي بعــض األحيــان، عندمــا يتذكــر 

الطفــل بشــكل واٍع أو غــري واٍع حادثــة معينــة مزعجــة بالنســبة لــه، يحــاول نكــران أحداثهــا أو الهــروب 

مــن التحــدث عنهــا فيطلــب عــدم تكملــة القصــة. 

مثــال 3: (طفلــة 9 ســنوات وشــهر، تعــاين مــن القلــق بســبب ســوء معاملــة مــن والدهــا الــذي هــو يعــاين 

مــن إدمــان عــىل الكحــول)

زمن إجراء للوحة: دقيقة و55 ثانية زمن الرجع: 30 ثانية   

(سكوت)

- (املعالج) حاويل إخبار قصة عن هذه الصورة!

- رمبا هذا القرد خائف من النمر ألنه طول الوقت يغضب منه. (سكوت مطول)

- (املعالج) يغضب من ماذا؟

- مــن كل يشء! ال ســبب حتــى ليغضــب  ولكنــه يحــب أن يغضــب ويــرصخ ويــركل كل يشء أمامــه حتــى 

القــرد يركلــه (ســكوت)
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- (املعالج) وكيف تنتهي القصة؟

- ال أدري! رمبا النمر سريجع إىل بيته والقرد إىل بيت آخر هكذا تنتهي القصة!

اإلنعزال واحدة من ردات الفعل التي ميكن أن يستعملها الطفل للهروب من موقف ما. 

      : Sévérité du surmoi manifestée par 4.9 قسوة األنا األعىل الظاهرة

يف هــذه الفئــة، يقــوم األخصــايئ النفــيس بالتمييــز مــا بــني الخطــأ وفداحــة العقــاب يف كل قصــة. حيــث 

ــي  ــك، دراســة الظــروف الت ــي ذل ــد الطفــل ويعن ــا األعــىل عن ــاٍس لتطــور األن ــار قي ــل األخصــايئ معي يحل

تــّم فيهــا العقــاب (هــل بســبب خطــأ إرتكبــه البطــل؟ أو بســبب خطــأ شــخصية ثانويــة يف القصــة؟ أو ال 

عقــاب بخطــأ مــا هنــاك؟) وكــام يبحــث األخصــايئ النفــيس عــن الشــخص الــذي عاقــب والــذي عوقــب 

ــة التــي  وطبعــاً طريقــة العقــاب. فالعقــاب الفــوري يشــري عــادة إىل إحســاس بالذنــب أقــوى مــن الحال

يتــم فيهــا معاقبــة البطــل باألقــل لبعــض الوقــت. ويف ورقــة التنقيــط الخاصــة إلختبــار تفهــم املوضــوع 

لألطفــال، يجــد األخصائيــون النفســيون نقــاط التنقيــط األساســية لــكل قصــة. وهــذه النقــاط هــي التاليــة:

ــة – -  ــرم» / منصف ــة «للج ــة مالمئ ــة – عقوب ــة فوري ــرم»: عقوب ــة «الج ــت عقوب كان

ــداً.  ــية ج ــة قاس عقوب

ــة ”رحومــة -  ــة – عقوب ــة غــري عادل ــة متأخــرة – عقوب ــة ”الجــرم“: عقوب كانــت عقوب

جــداً“

أجوبة القصص متأخرة أو توقف مستمر خالل رسد القصة- 

تأتأة خالل رسد القصص- 

متتمة خالل رسد القصص- 

مثــال 1: (طفــل عمــره 6 ســنوات وأحــد عــرش شــهراً، عــاىن مــن ســوء املعاملــة مــن والديــه وتــّم توجيهــه 

عنــد املعالــج النفــيس بعــد عــدة شــهور مــن التعنيــف الجســدي واللفظــي)

لوحة رقم 8

زمن إجراء للوحة: دقيقة و30 ثانية زمن الرجع: 5 ثوان  

عــن ويتكلمــون  البعــض  بعضهــم  مــع  يتحدثــون  والجــريان  «مامــا»  و  «بابــا»  الصــورة،  يف هــذه 
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 «بابــا» الــذي يتأخــر دامئــاً يف الرجــوع إىل البيــت. وهــذه الجــارة تقــول بــأّن هــذا الولــد ال يطيــع أبــداً 

والديــه وســيتم معاقبتــه بســبب عــدم إطاعتــه لهــام (ســكوت). 

(املعالج): وكيف ستنتهي القصة؟

ال أدري كيف ولكن رمبا سيرشبون الشاي وينتظرون رجوع األب.

يف هــذه القصــة، «عقــاب» بســبب «عــدم إطاعــة» القــرد لوالديــه. ولكــن الجــواب للعقــاب غــري كامــل 

ومتأخــر  كــام هنــاك «ســكوت» مــام يظهــر لنــا عــدم تكيــف الطفــل لهــذه الصــورة التــي «ايقظــت فيــه 

(رمبــا) العديــد مــن التجــارب القدميــة الواعيــة أو غــري الواعيــة». 

ــة مــن والدهــا  ــج بعــد ســوء معامل ــد املعال ــّم توجيههــا عن ــة عمرهــا 9 ســنوات وشــهر ت ــال 2: (طفل مث

ــة) ــات الروحي املدمــن عــىل املرشوب

لوحة رقم 10

زمن الرجع: 5 ثوان   زمن إجراء للوحة: دقيقة و10 ثوان

ــه. (متتمــت: حــرام) ســيرضبه  ــك إىل معاقبت ــه مــام أدى ذل رمبــا هــذا الكلــب مل يكــن يســمع كالم والدي

ــرياً (...) ــد كث الوال

التمتمة و«الرضب» بسبب عدم سامع كالم األهل وكان العقاب غري عادل وقاسياً جداً

مثــال 3: (طفلــة عمرهــا ســت ســنوات وســتة أشــهر – تعــاين والدتهــا مــن «اإللتســاق» العاطفــي نحــو األب 

وبــرودة عاطفيــة وعــدم إكرتاث تجــاه االم):

لوحة رقم 1

زمن إجراء للوحة: دقيقة و50  ثانية زمن الرجع: 1  ثانية  

- يف هــذه الصــورة، إنهــا صــورة جميلــة (ســكوت ومتعــن يف الصــورة) هــل يجــب أن أخــرب قصــة أو أقــول 

كلــامت؟

(املعالج النفيس): يجب إخبار قصة عام يدور يف الصورة. 

-  حسناً! (سكوت مطّول) 

(املعالج النفيس): ميكنك أن تخرتعي القصة التي تخطر عىل بالك!

عــدد -  عــىل  تــدل  التــي  اليــد  أصابــع  حــركات  (مــع  عصافــري  ثالثــة  هنــا 
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ــور  ــا فرحــة. إال هــذا العصف ــا البعــض. (ســكوت) إنه ــع بعضه الصيصــان) تلعــب م

«زعــالن» ألنــه جائــع والدجاجــة لــن تعطيــه األكل، ولكــن بعــد برهــة ســيأيت الديــك 

ــور الزعــالن.  ــي ســتعطي األكل للعصف ــرضب الدجاجــة الت وي

يف هــذه القصــة، اختلــف العقــاب الــذي أصبــح موجهــاً تجــاه الدجاجــة التــي كانــت بدورهــا 

ــاً ولكــن غــري عــادل بســبب  ــاً فوري «تعاقــب العصافــري» بعــدم إعطائهــا املــأكل. إذاً، كان عقاب

ــروايئ.  ــرضب والقســوة يف املشــهد ال ال

 Intégration du moi se manifestant par 4.10  تكامل «األنا»  يف القصص

يف هذه الفئة، عدة نقاط يدرسها األخصايئ ملعرفة :

ــك، هــل أبطــال -  ــا» اســتطاع التكييــف مــع العــامل الخارجــي؟ ويعنــي ذل كيــف «األن

ــادًة نفســية)  ــل (ع ــا هــي العراقي ــا؟ وم ــف خــالل أحداثه القصــص اســتطاعوا التكيّ

ــرتك...) ــق املــوت، خــوف ال ــق، خــوف إجتامعــي، قل ــي منعــت مــن التكييــف (قل الت

كيــف انتهــت القصــة؟ ويعنــي ذلــك، كانــت نهايــة القصــة: ســعيدة أو تعيســة أو غــري - 

مناســبة (واقعيــة، تفاؤليــة أو غريبــة وغــري مالمئــة مــع أحــداث القصــة)...

مــا هــي العمليــات التــي اســتخدمها الطفــل لتكويــن القصــة؟ ويعنــي ذلــك، الصبغــة - 

العاطفيــة العامــة لتكويــن القصــة تعطــي لألخصــايئ فكــرة عامــة عــن الطفــل. هــل 

ــيس  ــايئ النف ــدرس األخص ــام ي ــة... ك ــة أو فرح ــة أو متفائل ــة أو يائس ــة مكتئب الصبغ

ــة، أو مبتكــرة. كــام يحــدد األخصــايئ إذا كانــت القصــة  ــة وجــود نقــاط منطي إمكاني

كاملــة أو غــري كاملــة. 

ــد  ــا عن ــّم توجيهه ــة. ت ــس الليلي ــن الكوابي ــاين م ــة عمرهــا 7 ســنوات وخمســة أشــهر، تع ــال 1: (طفل مث

ــا): ــرب والديه ــوم ق ــب الن ــة وتطل ــوم كل ليل ــن الن ــا م ــج النفــيس لخوفه املعال



97

لوحة رقم 3

زمن إجراء للوحة: دقيقة و55 ثانية زمن الرجع: 5 ثوان  

- هــذا هــو امللــك الــذي ال أحــد ميكــن أن يهزمــه. (ســكوت) إنــه قــوي جــداً. هنــا الفــأرة تســعى إلســعاده 

فهــي تتهيــأ للغنــاء لتســلية  ملــك البيــت (ســكوت طويــل)

(املعالج النفيس): ماذا يحدث يف الصورة؟

- إنه املسؤول عن الفأرة وهو يحميها! (...)

تكامــل لألنــا الــذي ظهــر مــن خــالل «تقــرب» الفــأرة نحو «األســد» بصــورة قويــة وتســلطية (صــورة االب). 

نهايــة القصــة كانــت نهايــة ســعيدة خاصــًة بــأّن هــذه الفتــاة تعــاين مــن الكوابيــس الليليــة: «األســد يحمــي 

الفأرة».

ــّم  ــا. ت ــوم لوحدهــا يف غرفته ــاً الن ــض رفضــاً تام ــة شــهور، ترف ــة عمرهــا 4 ســنوات ومثاني ــال 2: (طفل مث

إحالــة الطفلــة عنــد األخصــايئ النفــيس املــدريس ثــم عنــد املعالــج النفــيس بســبب الــرشود وعــدم الرتكيز يف 

املدرســة خاصــًة يف حصــص اللعــب حيــث تفضــل الفتــاة أن تبقــى وحيــدة يف الصــف – هــذه اللوحــة كــام 

ذكرنــا تســتعمل لتأكيــد بعــض املعلومــات التــي يذكرهــا الطفــل يف الصــورة رقــم 5)

لوحة رقم 4

زمن إجراء للوحة: ثالث دقائق  زمن الرجع: 45 ثانية   

(سكوت مطول)

رمبا هناك ثالثة حيوانات يف مغارة كبرية. الطفل الصغري بردان. (سكوت مطّول)- 

(املعالج) ماذا سيحصل مع الطفل الصغري؟

- (سكوت) قرر أْن ينام بقرب والديه فهو ال يحب كثرياً أن يبقى بدونهام (سكوت طويل). 

(املعالج) وكيف ستنتهي القصة؟

- األب سيذهب إىل املتجر واألم ستبقى يف البيت. (...)

وواقــع  «القصــة»  بــني  التــوازن  بعــض  إيجــاد  «األنــا»  حــاول  املتكــرر،  الســكوت  بســبب 

القصــة غــري متوقعــة، خاصــًة نهايــة  النــوم لوحدهــا يف فراشــها.  بالفعــل  التــي تخــاف  الطفلــة 
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 أبعدت األب من «الفراش» وظلت لوحدها مع والدتها يف البيت.  

مثــال 3: (طفلــة عمرهــا مثــاين ســنوات، تــّم توجيههــا عنــد األخصــايئ النفــيس املــدريس بعدما الحظــت إدارة 

املدرســة بــأّن هــذه الطفلــة متأثــرة جــداً بعــد مــوت جدهــا، فأصبحــت منزويــة جــداً عــىل نفســها، كــام 

إنهــا تــرشد خــالل الحصــص وتركيزهــا قــّل كثــرياً):

لوحة رقم 3

زمن إجراء للوحة: دقيقة و45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان  

- إنــه أســد وبقربــه الفــأرة الصغــرية. الفــأرة الصغــرية تســاعد األســد بــكل يشء فهــو يحبهــا كثــرياً وهــي 

أيضــاً (ســكوت) كــام إنهــا خائفــة عليــه (ســكوت مطــّول)

(األخصايئ النفيس املدريس): لَِم هي خائفة عليه؟

- (سكوت) ألنها ال تريد أن يذهب ويضيع يف الغابة. فهو مسن جداً وال يستطيع أن مييش جيداً! 

الفكــرة الرئيســة يف هــذه القصــة هــو قلــق املــوت، خاصــًة بــأن هــذه الطفلــة فقــدت جدهــا الــذي كانــت 

متعلقــة جــداً بــه. فنهايــة القصــة حزينــة وليــس فيهــا أي عنــرص مــن عنــارص التفــاؤل والفــرح

 :Intelligence 4.11 الذكاء

طبعــاً مــن خــالل إختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال، ميكــن لألخصــايئ النفــيس اســتنتاج معلومــات مهّمــة 

ــه (الخصــب أو  ــن خــالل خيال ــا وم ــي رواه ــن خــالل القصــص الت ــل م ــد الطف ــذكاء عن ــن مســتوى ال ع

الفقــري) كــام يظهــر  بعــض نقــاط الــذكاء مــن خــالل مقارنــة قصصــه بــني عمــره العقــيل وعمــره الحقيقــي.

ــال يســتطيع األخصــايئ  ــاً. ف ــس كميّ ــي ولي ــاً هــذه اإلســتنتاجات ليســت ســوى إســتنتاج كيف ولكــن طبع

النفــيس الحصــول عــىل نقطــة قيــاس للــذكاء العقــيل للطفــل عــىل غــرار إختبــارات املعرفيــة وإختبــارات 

الــذكاء. أيضــا ميكــن تقييــم مســتوى النتائــج القياســية العقليــة مــن وجهــة نظــر اســتعامل اللغة واســتعامل 

بعــض املفــردات والجمــل. كــام ميكــن دراســة مضمــون الرتكيبــة اللغويــة عنــد املفحــوص. 
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مثــال 1: (طفــل عمــره ســبع ســنوات وعــرشة شــهور يغــار مــن أخيــه ومنــذ والدتــه، تراجــع كالم الصبــي 

حيــث كان يســتعمل بعــض الكلــامت والجمــل، فاختفــت مــن قاموســه اللغــوي وأصبــح يســتعمل بالــكاد: 

فعــالً مــع فاعــل لتكويــن جملــة. كــام أصبــح منزويــاً وال يحــب اإلختــالط مــع باقــي األوالد مــن عمــره وال 

اللعــب معهــم، وظهــرت عنــده عــادة «مــص اإلبهــام» مــن جديــد. عــّربت والدتــه بأنــه «طفــل تعيــس» 

ــة  ــال الكتشــاف دينامي ــم املوضــوع لألطف ــار تفه ــذي اســتعمل إختب ــج النفــيس ال ــت تدخــل املعال وطلب

العائلــة وعالقــة الطفــل بأخيــه الصغــري):

لوحة رقم 4

زمن إجراء للوحة: دقيقة و 25 ثانية زمن الرجع: 0  ثانية  

- إنه واوا (= ثعلب)؟ (سكوت) واوا؟  (طلب املساعدة من املعالج النفيس)

(املعالج النفيس): أخربين قصة عن هذه الصورة!

- هذا واوا؟ يبدو نونو (= صغري)! هذا واوا؟ (سكوت)

(املعالج النفيس): ماذا يفعل؟ 

- (ســكوت) ال أدري (ســكوت) ال ادري. هــذا فــأر نونــو(= صغــري) ســيذهب عنــد تيتــا (= جــدة) ويبقــى 

هنــاك. ال أريــد أن أرجــع (يرجــع) إىل البيــت (ســكوت). 

ــة (نونــو= صغــري) وميكــن  إســتعمل الطفــل بعــض الكلــامت التــي تــدل عــىل نــوع مــن الركاكــة اللغوي

ــه). ويف بعــض الحــاالت  ــة الطفــل بســبب الغــرية مــن أخي ــك نوعــاً مــن النكــوص (هــذه حال تفســري ذل

التــي نشــاهدها يف العيــادات، نــرى بــأن بعــض األطفــال يســرتجعون بعــض العــادات التــي كانــوا ميارســونها 

عندمــا كانــوا صغــاراً (مــص اإلبهــام – طلــب رشب الحليــب فقــط وال يريــد أكل/رشب يشء آخــر...)

مثــال 3: (طفــل عمــره 5 ســنوات وأربعــة شــهور، زار عــدة مــرات املعالــج النفــيس بســبب غريتــه الكبــرية 

مــن أبيــه فهــو يرضبــه وال يخــاف منــه بالرغــم مــن أّن األب يقاصصــه عــىل ترصفاتــه العدوانيــة)

لوحة رقم 6

زمن الرجع: 30 ثانية زمن إجراء للوحة: دقيقتان و10 ثوان 

(سكوت)
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يف هــذه الحكايــة، هنــاك عائلــة مؤلفــة مــن دبــني كبرييــن ودب صغــري مــرتوك لوحــده ألن الــدب الكبــري 

ال يريــده أن يبقــى بقربــه بــل يريــده أن يكــون بعيــداً عنــه (ســكوت) (...)

الــدب الصغــري حزيــن جــداً فهــو ال يــدري أيــن ينــام، فنــام عــىل طــرف الرسيــر وكان بــردان ومل تســاعده 

أمــه التــي كانــت بقــرب األب يتهامســان بصــوت خفيــف وكأن األب يقــول لــألم أتركيــه لوحــده ال تحكيــه 

أبــداً. 

بالنســبة لطفــل عمــره 5 ســنوات، مســتوى الــذكايئ يبــدو جيــداً، ألن عنــارص القصــة كاملــة، مــع كلــامت 

مناســبة لعمــر الطفــل. كــام الخيــال ممتــاز وهــو يحــاول مــن جعــل الدبــني يتكلــامن. 
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الفصل الخامس

دراسات حالة
 

يف هــذا الفصــل، ســنعرض عــرش حــاالت ألطفــال لديهــم مشــاكل نفســية – إجتامعيــة كــام ســنعرض  نتائــج 

اإلختبــارات القياســية وطبعــاً إختبــار تفهــم املوضــوع لألطفــال. أمــا الحــاالت العــرش هــي التاليــة:

الحالة األوىل: طفل يعاين من القلق – عائلة مفككة واألب مدمن عىل املخدرات

الحالة الثانية: طفل يعاين من طالق أهله – قلق الرتك

الحالة الثالثة: طفل يعاين من إضطراب يف النوم بعد حادثة موت 

الحالة الرابعة: طفل يعاين من قلق (عقدة الخصاء)

الحالة الخامسة: طفلة يتيمة تعاين من اإلكتئاب

الحالة السادسة: فتاة تعاين من تأخر عقيل بسيط

الحالة السابعة: طفل يعاين من فرط يف الحركة

الحالة الثامنة: طفل صعب املراس

الحالة التاسعة: طفل يعاين من إضطراب ذهاين وفرط يف الحركة

الحالة العارشة: طفلة مصابة مبرض الرسطان

تتألف كل حالة من ستة اقسام وهي التالية: 

1 ـ معلومات عامة عن املفحوص: 

التاريخ إجراء اإلختبار



104

اإلسم الثاليث للمفحوص، جنسه (ذكر أو أنثى) ، تاريخ والدته وعمره الحايل

أعضــاء العائلــة: األب واألم واإلخــوة وترتيبــه يف عائلتــه. كــام نذكــر أفــراداً تعيــش مــع العائلــة (الخــال 

أو الجــدة أو الجــد...)

ثــم نســتعرض مــا هــي مصــادر القلــق يف العائلــة؟ هــل هنــاك حــاالت طــالق، زواج ثــان يف العائلــة؟ 

أو األمراض الوراثية يف األرسة؟ 

ــم  ــوص؟ ث ــها املفح ــي ميارس ــاطات الت ــي النش ــا ه ــوص: م ــن املفح ــخصية ع ــات ش 2 ـ معلوم

ننتقــل لوصــف نومــه، عــادات أكلــه، هــل يعــاين مــن ســلس البــول ولديــه عــادات ســيئة كقضــم 

األظافــر أو مــص األصبــع أو عــادة رسيــة...

مــا هــي الصفــات التــي يتحــّىل بهــا املفحــوص وهــل أصيــب بحــادث معــني أو عــارض معــني؟ وكيــف 

هــي عالقتــه بأفــراد عائلتــه؟

3 ـ معلومــات الدراســة للمفحــوص: عمــر دخولــه إىل املدرســة، تكيفــه اإلجتامعــي يف مدرســته، 

ــه يف املدرســة؟  ــدار تفوق ــا هــو مق ــاء؟ هــل يســبب مشــاكل يف املدرســة؟ م ــه أصدق هــل لدي

وكيــف هــي عالقــة املفحــوص بأفــراد املدرســة؟ هــل هنــاك مصاعــب دراســيه ؟ ومــا هــي املــواد 

التــي ال ينفــر منهــا وملــاذا؟ 

4 ـ معلومــات نفســية – إجتامعيــة : كيــف تــّم توجيــه املفحــوص عنــد املعالــج النفــيس؟ وِمــّم 

يشــكو بشــكل عــام؟ ومــا هــي الظــروف التــي ســاعدت عــىل ظهــور املشــكالت عنــده؟ 

5 ـ نتائج اإلختبارات الشخصية: لقد اعتمدنا عىل إختبارين قياسيني هام: 

سلم R – CMAS : للقلق، و القلق الجسدي، والحساسية املفرطة، واإلنشغال اإلجتامعي / الرتكيز. 

ســلم MDI – C: للقلــق، تقديــر الــذات، اضطــراب يف املــزاج ، شــعور بالعجــز، اإلنغــالق اإلجتامعــي، طاقــة 

ضعيفة، تشــاؤم و إســتثارة
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6 ـ إختبار تفهم املوضوع لألطفال:

حيــث ســنقدم القصــص بشــكل كامــل أو جــزيئ  ثــم سنســتعرض ورقــة التنقيــط وتحليــل الحالــة بطريقــة 

جــداً بســيطة لتكــن مفهومــة حتــى مــن القــراء غــري املتخصصــني بعلــم النفــس. 

مالحظات:

1 ـ يف علــم النفــس وخاصــًة يف العالجــات والتحاليــل، ليــس هنــاك «وصفــة» تســتعمل لجميــع 

ــأّن الطفــل الــذي يعــاين مــن ســوء املعاملــة، ال ميكــن أن نطبــق  الحــاالت. ويعنــي ذلــك ب

نفــس طريقــة العــالج ونفــس اإلختبــارات والقياســات لولــد آخــر يعــاين مــن نفــس املشــكلة. 

كل حالــة يف علــم النفــس هــي فريــدة مــن نوعهــا.

2 ـ مــن املســتحن أن نخــرب الطفــل (املفحــوص بشــكل عــام) مــا هــو هــدف كل إختبــار أو ســلم 

قيايس. 

الحالة رقم 1 

طفل ج. يعاين من القلق – عائلة مفككة واألب مدمن عىل املخدرات

(الشخص الذي يديل باملعلومات: األم)

1 ـ معلومات عامة عن املفحوص:

تاريخ إجراء اإلختبار : 25/09/2013  اإلسم الثاليث للمفحوص: ج.    الجنس: ذكر

عمر املفحوص: 9 سنوات وثالثة أشهر تاريخ الوالدة:  12/06/2004  

أعضاء العائلة:

مشاكل نفسيةاملهنةالتعليمالعمر الحايل

سائق تاكيسإبتدايئ42 سنةاألب
تعاطي مخدرات عىل كل أنواعها – 

عدوانية

قلق – بعض سامت اإلكتئابربة منزلإبتدايئ39 سنةاألم

عدوانية – فرط يف الحركة-السادس أسايس11 سنةك. (ذكر)

قلق – خوف -الرابع أسايس9 سنواتج. (ذكر)
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أفراد تعيش مع العائلة:

مشاكل نفسيةاملهنةالتعليمالعمر الحايل

سامت اإلكتئاب-أمية69 سنةالجدة (والدة األب)

ما هي مصادر القلق يف العائلة؟

منــذ عمــر املراهقــة، بــدأ أبــو هــذه العائلــة بتعاطــي املخــدرات.  وبعــد خــروج هــذا االخــري مــن الســجن 

(بســبب دخولــه مبشــاكل عديــدة منهــا : رسقــة، إحتيــال و تعاطــي مخــدرات عــىل أنواعهــا)، أصبــح الطفــل 

ج. عرضــًة لعدائيــة األب الــذي ال ينفــك يــرضب أعضــاء عائلتــه ورضب ج. الــذي متنــى خــالل املقابلــة لــو 

يبقــى أبــوه يف الســجن وال يخــرج منــه أبــداً. 

□ كال ■ نعم (العم)   هل هناك حاالت طالق يف العائلة؟  

■ كال □ نعم   هل هناك حاالت زواج ثان يف العائلة؟ 

■ كال □ نعم   هل هناك أمراض وراثية يف األرسة؟ 

2 ـ معلومات شخصية عن املفحوص:

ما هي النشاطات التي ميارسها املفحوص؟

النشــاطات التــي ميارســها الطفــل ج. هــي : كــرة القــدم (يف مدرســته) وكــرة الســلة يف مركــز يهتــم باألطفــال 

الذيــن تعرضــوا للعنف. 

ما هي عادات املفحوص:

■ كوابيس □ هادىء □ ميش خالل النوم ■ مخاوف من الليل  - النوم: ■ مضطرب  

■ كال - سلس البول: □ نعم 

- األكل: □ شهية مضطربة ■ ال شهية □ األكل بني الوجبات ■ وجع بطن بعد األكل

□ حركات يف الوجه   □ عادة رسية □ مص األصبع  - عادات سيئة: □ قضم األظافر  
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ما هي الصفات التي يتحّىل بها املفحوص:

■ الغرية■ املشاكسة ■ اإلنعزال■ العدوانية  ■ القلق  □ اإلستقاللية 
■ الخوف□ الشعور باملسؤولية   ■ التمرد■ الصمت■ كرثة الكالم  □ الرسقة 

□ النضج□ اإلنفتاح اإلجتامعي ■ اإلعتامد □اإلجتهاد□ الكسل  ■ العصبية 
□ املساملة □محب لآلخر □ األنانية■ الكذب■ صعب اإلرضاء □ الغضب 

هل أصيب املفحوص بحادث معني أو عارض معني؟ 

□ مرض الرسطان     □ التشنجات  □ الرصع  □ الصمم ■ الربو 
■ الصداع  □ اإلغامء■ الغثيان       ■ التأتأة    ■ قلة النوم (إضطراب يف النوم)

مــا هــي عالقــة املفحــوص بأفــراد عائلتــه؟ (حــّدد العالقــة إذا كانــت: ممتــازة – جيــدة – ال بــأس بهــا – 

متوتــرة...) 

الجدةك. األماألب
ممتازةمتوترةجيدةمتوترةاملفحوص

النظام يف البيت:

□ نظام  يعتمد عىل العقاب □ نظام  يعتمد عىل الحوار■ نظام  يعتمد عىل العقاب والقسوة 

3 ـ معلومات الدراسة للمفحوص:

ما كان عمر املفحوص عند دخوله إىل املدرسة؟

مل يتأخر ج. يف الدخول  إىل املدرسة. فكان عمره 4 سنوات ومل يغيري البتة مدرسته. 

□ كال هل املفحوص متكيّف إجتامعياً  يف مدرسته؟  ■ نعم  

■ نعم ليس لديه الكثري من األصدقاء □ كال  هل للمفحوص أصدقاء يف املدرسة؟ 

■ كال □نعم  هل يسبب مشاكل يف املدرسة؟   
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ما هو مقدار توفيقه يف الدراسة؟  □ ممتاز   ■ متوسط  □ ضعيف   □ ضعيف جداً

ما هي عالقة املفحوص بأفراد املدرسة؟ (حّدد العالقة: ممتازة – جيدة – ال بأس بها – متوترة...)

 

األستاذ بشكل عاماألصدقاء يف املدرسةاملدير

جيدةال بأس بهاال بأس بهااملفحوص

ما هو هذا الصف؟  □ نعم  ■ كال   هل أعاد املفحوص صفاً؟    

□ كال ■ نعم   هل هناك مصاعب دراسية لدى املفحوص؟ 

ما هي املواد التي ينفر منها املفحوص وملاذا؟ 

سبب عدم رغبة املفحوص للامدة؟املادة
«ال أفهم هذه املادة، إنها عصية عّيل،  ال أستطيع الرتكيز فيها»الحساب

«الأحب أن أتعلم اللغة الفرنسية»اللغة األجنبية

4 ـ معلومات نفسية – إجتامعية:

كيف تّم توجيه املفحوص عند املعالج النفيس؟

تّم توجيه املفحوص من قبل مؤسسة تهتم باألشخاص الذين تعرضوا للعدوانية عىل أشكالها. 

ِممَّ يشكو املفحوص بشكل عام؟ 

يشــكو ج. مــن القلــق والخــوف وكوابيــس الليــل. خــالل املقابلــة األوىل، كان متوتــراً جــداً وطلــب عــدة مــرات 

رشب املــاء ودخــول املرحــاض. مل ينفــك ب«طقطقــة» أصابعــه والنظــر إىل الســاعة. 

ما هي الظروف التي ساعدت عىل ظهور املشكالت عند املفحوص؟

عدة ظروف ساعدت عىل ظهور القلق بشكل «مريض» عند الطفل ج. منها:

- العدوانية املفرطة من األب تجاه أعضاء عائلته.
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- عــدم وجــود صــورة إيجابيــة لعائلــة متامســكة صلبــة، بــل كــّون الطفــل ج. صــورة هّشــة عــن عائلتــه 

وعالقاتهــا بــني أعضائهــا. 

- األخ ك. عدايئ أيضاً 

■ كال □  نعم   هل مييل املفحوص للتحدث مع نفسه؟  

□خيايل ■ واقعي    هل هو؟     

كيف كان مزاج / ترصفات املفحوص خالل املقابلة األوىل؟

□ رسيع الغضب  ■ لطيفاً   □ غري مهتم بيشء   □ متفائالً 
□ معارضاً  □ متشامئاً  ■ خجوالً   □ فرحاً  

َ □ متحفظا ■ هادئاَ   □ وقحاً    ■ مهموماً 
5 ـ نتائج اإلختبارات الشخصية:

 R – CMAS :حسب سلم

العالمة املعياريةالدرجة املئويةالعالمة اإلجاملية
العالمة اإلجاملية للقلق

Note totale d’anxiété
.      16         ..      82         ..      59         .

I . القلق الجسدي

Anxiété Physiologique     
.        8         ..        95        ..      15         .

II. القلق / الحساسية املفرطة

 Inquiétude / Hypersensibilité 
.        4         ..      49          ..      10          .

III. اإلنشغال اإلجتامعي / الرتكيز

 Préoccupations sociales / concentration 
.      4         ..      77          ..      12          .

Mensonge كذب .IV.        2       ..        31          ..        8         .

 :R – CMAS تحليل اإلختبار
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ــار، حصــل الطفــل ج. عــىل عالمــة معياريــة (8) لفئــة الكــذب وعالمــة إجامليــة  مــن خــالل هــذا اإلختب

للقلــق (59) مــام جعلــت منــه ولــداً قلقــاً جــداً ( 82 % مــن مجمــل االطفــال القلقــني / املعيــار األمــرييك 

لهــذا الرائــز). أغلبيــة أجوبتــه تــدور حــول القلــق والحساســية املفرطــة (العالمــة املعياريــة 10) والقلــق 

الجســدي (العالمــة املعياريــة 15) واإلنشــغال اإلجتامعــي (العالمــة املعياريــة 12). 

إذاً مــن خــالل إختبــار R – CMAS ميكننــا إســتنتاج بــأن ج. طفــل قلــق، خاصــًة خــالل املقابــالت معــه، 

عــّرب عــدة مــرات عــن خوفــه مــن أبيــه (خاصــًة هــذا االخــري يــرضب إبنــه) وخوفــه عــىل أمــه مــن أبيــه. 

نقاط الضعف عند الطفل من خالل هذا اإلختبار:

1 ـ القلق املفرط عند ج.

2 ـ قلق الرتكيز بسبب الخوف. 

3 ـ مشاكل عائلية خاصًة األم تعاين من اإلكتئاب. 

4 ـ حساسية مفرطة تجعل من الطفل ج. يتأثر بكل املشاكل التي تدور من حوله.

MDI – C :حسب سلم
العالمة املعياريةالدرجة املئويةالعالمة اإلجاملية

Anxiété / 72        ..       99        ..       9         .القلق       .

 Estime de Soi  / 68        ..       97        ..        6        .تقدير الذات       .

Humeur triste/ 08        ..       99        ..        8        .مزاج حزين       .

 Sentiment d’impuissance /62        ..       88        ..        5        .شعور بالعجز       .

 / Introversion sociale 75        ..       99        ..        7        .اإلنغالق اإلجتامعي       .

Faible Energie/ 64        ..       92        ..        5        .طاقة ضعيفة       .

/ Pessimisme  70        ..       98        ..        7        .تشاؤم       .

Provocation / 70        ..       98        ..      10        .إستثارة       .

.       78        ..       99        ..       57       .املجموع
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 :MDI – C تحليل اإلختبار

ــة جــداً  ــة ) هــذه عالمــة عالي ــار MDI – C للطفــل ج. هــو 78 (العالمــة املعياري املجمــوع العــام إلختب

 . (Traits de depression modérée à sévère) وتؤكــد بــان ج. يعــاين مــن اإلكتئــاب املتوســط – العــايل

عالمات الطفل ج. للسالمل اإلختبار هي التالية:

قلــق، (العالمــة املعياريــة 72) – تقديــر الــذات، (العالمــة املعياريــة 68) – مــزاج حزيــن، (العالمــة املعيارية 

ــة  ــة 75) – طاق ــة املعياري ــي، (العالم ــالق اإلجتامع ــة 62) – اإلنغ ــة املعياري ــز، (العالم ــعور بالعج 80) ش

ضعيفــة، (العالمــة املعياريــة 64) – تشــاؤم، (العالمــة املعياريــة 70) – إســتثارة، (العالمــة املعياريــة 70). 

العالمــة األكــرث إرتفاعــاً عنــد ج. هــي عالمــة ”مــزاج حزيــن“ وهــذا ظاهــر يف ترصفــات الطفــل ويف أقاويلــه 

ــدم  ــن ع ــاً م ــد نوع ــام نج ــن(...)“. ك ــي حزي ــاً بأنن ــعر دامئ ــيئاً وأش ــب ش ــي ال أح ــة : ”إنن ــالل املقابل خ

ــة).  ــه يف املدرســة  (اإلنغــالق اإلجتامعــي = 75 – 99 % الدرجــة املئوي ــالط مــع زمالئ اإلخت

من خالل هذا اإلختبار ميكننا أن نؤكد النقاط التالية:

1 ـ درجة القلق عالية جداً عند الطفل ج. بسبب مشاكل عائلية

MDI – C 2ـ ال أفكار إنتحارية عند الطفل ج. حسب اإلختبار

3 ـ مشاكل عالئقية ظهرت عند ج. خالل املقابلة ويف املدرسة، ظهرت ايضاً يف اإلختبار.

4 ـ مزاج حزين وطاقة ضعيفة هام نقطتا ضعف الطفل ج. 

6 ـ إختبار تفهم املوضوع لألطفال:

زمن إجراء للوحة: دقيقة و35 ثانية اللوحة رقم 1     زمن الرجع: 15 ثانية  

- هــذه عصافــري وهــي تنتظــر األكل (ســكوت) ال أدري إذا كانــت جائعــة ولكــن يبــدو يل كأنهــا جائعــة 

(ســكوت) هــل هــي جائعــة؟

(املعالج): ميكنك أن تخرب ما يخطر ببالك!

- كل ما يخطر يف بايل؟

(املعالج) : نعم



112

- إنها جائعة وستأيت األم لتطعمها وسيرصخ ألنها جائعة لذا ستأيت األم. 

زمن الرجع: 35 ثانية زمن إجراء للوحة: دقيقتان و45 ثانية اللوحة رقم 2  

(سكوت طويل)

(املعالج) يجب أن تخرب قصة عن اللوحة!

- هــذا الــدب يلعــب مــع أخيــه وصديقــه. (ســكوت) إنهــم يشــدون الحبــل وال يعــرف كيــف يشــده ولكــن 

أخــاه يعلمــه. إنــه أخ جيــد ورمبــا أىت أبــو صديقــه ليعلمــه كيــف يشــد بالحبــل وســريبح يف النهايــة. إنــه 

قــوي واخــوه الصغــري قــوي مثلــه

زمن الرجع: 10 ثوان زمن إجراء للوحة: دقيقتان و30 ثانية اللوحة رقم 3  

ــاذا  ــر م ــه يفك ــة (ســكوت) كال! كال! إن ــف ســيعالج قضي ــر كي ــه يفك ــالً. إن ــض قلي ــه مري ــه األســد كأن إن

ــه  ــه إن ــرياً (ســكوت) هــذه عصــا وهــذا كــريس كبــري جالــس علي ــه كث ــه يحب ــة. إن ســيقدم لصديقــه هدي

ــه عطــوف أيضــاً.  ــه قــوي ولكن ــه ألن ــكل يخــاف من ــار. ال ــه قــوي وجب ــن. إن لوحــده وحزي

زمن إجراء للوحة: دقيقة و55 ثانية زمن الرجع: 25 ثانية   اللوحة رقم 4  

- هــذه الغزالــة تريــد أن تهــرب مــن البيــت ألّن زوجهــا ليــس جيــداً معهــا. ســتهرب مــع أوالدهــا (ســكوت) 

ــكوت  ــنني (س ــن الس ــد م ــذ العدي ــروب من ــر باله ــاً يفك ــو أيض ــروب فه ــاعدها يف اله ــن سيس ــذا اإلب وه

طويــل) 

(املعالج): لَِم يريد الهروب؟

- ألنه ال يحب أباه. إنه قاس عليه وال يحبه (سكوت)

(املعالج): وكيف ستنتهي القصة؟

- (سكوت) سيهربان ، األم واالبن من األب. 

زمن إجراء للوحة: دقيقتان و 10 ثوان زمن الرجع: 5 ثوان   اللوحة رقم 5  

- هذه غرفة نوم فيها رسيران وهذان دبان نامئان (سكوت). 
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(املعالج): ماذا ترى يف الصورة؟

ــدب  ــذا ال ــم (ســكوت) وه ــه أحــد نائ ــا في ــارغ (ســكوت) أو رمب ــر ف ــام رسي ــني نامئــني وبقربه - أرى دب

ــام.  ــه ال ين ــه ألن ــوه ورضب ــف (ســكوت) فســمعه أب ــه خائ ــه إن ــة وســيقول ألخي ــاً مخيف سيســمع أصوات

زمن إجراء للوحة: دقيقة و50 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   اللوحة رقم 6 

هــذه مغــارة فيهــا دبــان نامئــان. وهــذا الــدب لوحــده، ال أحــد يحبــه، إنــه نائــم، إنــه يفكــر بــيشء يزعجــه 

(ســكوت) ال أدري مــا هــو! إنــه ليــس نامئــاً (ســكوت). إنــه يحــاول أن ينــام لكنــه ليــس نامئــاً (ســكوت). 

إنــه يســمع والديــه يتشــاجران (ســكوت)

من إجراء للوحة: دقيقة و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية    اللوحة رقم 7  

هــذا النمــر هجــم عــىل القــرد ألّن القــرد طلــب منــه شــيئاً، وتعلــم القــرد أنــه ال يســتطيع أن يطلــب شــيئاً 

مــن النمــر. ومل يهتــم بــه بعــد اآلن (ســكوت مطــول)

(املعالج): كيف إنتهت القصة؟

 وعندما كرب القرد وأصبح النمر عجوزاً طلب النمر معروفاً من القرد ولكن القرد مل يعطه شيئاً. 

زمن إجراء للوحة: دقيقتان  و30 ثانية زمن الرجع: 25 ثانية   اللوحة رقم 8  

إنهــا كل قــرود العائلــة تتحــدث عــن أمــر مــا حــدث يف العائلــة. (ســكوت) رمبــا إنهــا تتحــدث عــن أمــور 

عائليــة ومشــاكل عائليــة (ســكوت) وهــذا القــرد الكبــري ال يحــب القــرد الصغــري ويقــول لــه إنــه يتشــاجر 

بســببه. (ســكوت) ولكــن هــذا القــرد الصغــري يســمع أمــه تقــول لــه إنــه بطــل وقــوي وال يجــب أن يســمع 

مــا يقولــه النــاس. القــرد الصغــري خائــف. 

زمن إجراء للوحة: دقيقتان و15 ثانية زمن الرجع: 35 ثانية   اللوحة رقم 9 

- ال أحب هذه الصورة!

(املعالج) : ملاذا؟

- ألنها تذكرين عندما أكون لوحدي يف  الغرفة وأهيل يتشاجرون (سكوت)
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(املعالج): أخربين قصة عنها!

- إنهــا قصــة أرنــب يف غرفتــه وال يحــب أن يكــون لوحــده لكــن أهلــه يتشــاجرون طــول الوقــت هــو ال 

يحــب أن يســمعهم يتشــاجرون ولكــن هــذا مــا يحصــل. (ســكوت)

(املعالج): ِمّم خائف األرنب؟

- إنه خائف أن يرتكه الجميع ويصبح لوحده بدون أن يساعده أحد. 

الوقت اإلجاميل: دقيقة و10 ثوان  وقت الكمون: 15 ثانية    اللوحة رقم 10  

(ضحــك) هــذه األم تــرضب إبنهــا ألنــه وّســخ كل ثيابــه. إنهــا ترضبــه بقــوة وهــي حزينــة ألنــه ال يســمع 

كالمهــا والكلــب يــرصخ ويطلــب النجــدة ولكــن األم تســتمر برضبــه ولكنــه ال يبــايل إنــه ال يشــعر بــاألمل أو 

بيشء(ســكوت) يبــدو يل كأنــه يضحــك (ضحــك). 



115

يل:
حلي

الت
ل 

دو
ج



116

تحليل اإلختبار

بعد مترير إختبار تفهم املوضوع للطفل ج.، ميكن إستنتاج النقاط التالية:

- املوضــوع الرئيــس الــذي تتمحــور حولــه معظــم القصــص التــي رسدهــا الطفــل هــو املشــاجرة والقــوة 

(الجســدية) والحاجــة لآلخــر والخــوف. 

ــال صــورة  ــان ف ــاه يعــاين مــن اإلدم ــأّن أب ــق، خاصــًة ب ــا مــن القل ــش الطفــل درجــة ال يســتهان به - يعي

ــأن عاطفــة األب غــري موجــودة، وكذلــك مشــاعر مــن  ــه. كــام نجــد ب ــد عــن أبي ــة عنــد هــذا الول إيجابي

ــرتك: ــان، وال الحرم

1- حب الظهور ( يف اللوحات رقم 2 ورقم 3 ورقم 8)

2- الخوف (يف اللوحات رقم 4 ورقم 5 ورقم 6 ورقم 8)  

3 ـ  الحاجة لإلطمئنان (يف اللوحات رقم 4 ورقم 6 ورقم 9 )

كام درجة الرصاع وعدم اإلهتامم تظهر واضحة يف جداول :الرصاعات و القلق. 

يف بدايــة اإلختبــار، كان يحــاول الطفــل ج. مــن نكــران الــرصاع. لــذا مل نجــد أي نــوع - 

مــن الــرصاع. ثــم أعطــى أجوبــة عــن الجــو العائــيل الســلبي (املشــاجرات مــا بــني األم 

واألب) يظهــر ذلــك ايضــاً يف اللوحــات رقــم 3 ورقــم 4 ورقــم 5 ورقــم 6 ورقــم 8....

آليــات الدفــاع األكــرث إســتعامالً هــي التاليــة: اإلنعــزال (لوحــة رقــم 1، رقــم 3 ورقــم - 

ــة (لوحــة رقــم 3 و رقــم 5) والقمــع  (لوحــة رقــم 5 ورقــم 7 ورقــم8   4)، اإلندماجي

ورقــم 9) 

ــة  ــية والحاج ــة النفس ــول الطأمنين ــور ح ــوص فتتمح ــد املفح ــرت عن ــي ظه ــية الت ــات األساس ــا الحاج أم

ــة.  ــة إيجابي ــألب بطريق ــورة ل ــن ص لتكوي

أمــا بالنســبة للقصــص، فكانــت واقعيــة منطيــة، كاملــة مــع نهايــة ســعيدة مــع حــل مناســب للقصــص التــي 

ظهــرت بهــا بعــض املشــاكل. كــام نجــد بعــض القصــص غــري كاملــة بســبب القلــق املرتفــع والخــوف الــذي 

يعــاين منــه الطفــل ج.   
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كل هــذه املعطايــات وغريهــا تؤكــد لنــا بــأّن الطفــل ج. يعــاين مــن القلــق والخــوف وبحاجــة لصــورة أب 

إيجابيــة كــام أنــه بحاجــة لجــو عائــيل يســاعده يف مواجهــة املشــاكل اإلجتامعيــة (العدوانيــة) والنفســية 

(إنعــزال وإضطــراب يف النــوم ومســتوى مرتفــع مــن القلــق). 

الحالة رقم 2 

طفل ح. يعاين من طالق أهله – قلق الرتك

(الشخص الذي يديل باملعلومات: األم)

1 ـ معلومات عامة عن املفحوص:

تاريخ إجراء اإلختبار : 10/01/2013     اإلسم الثاليث للمفحوص: ح.الجنس: ذكر

تاريخ الوالدة:  01/01/2006      عمر املفحوص: 7 سنوات  

أعضاء العائلة:

مشاكل نفسيةاملهنةالتعليمالعمر الحايل

-مهندسجامعي46 سنةاألب

إكتئاب تحت وصفات طبية مهندسةجامعي37 سنةاألم
عالجية

قلق الرتك-الثاين أسايس7 سنواتح. (ذكر)

ما هي مصادر القلق يف العائلة؟

بعدمــا قــرر األب واألم أن يتطلقــا، تعلــق ح. أكــرث بوالديــه , ومل يعــد يســتطع األنفصــال عنهــام أبــداً. وقــد 

عــاىن الطفــل كثــرياً مــن طــالق أهلــه ومــا زال يعــاين مــن هــذا األمــر ويطلــب دامئــاً رؤيــة أبيــه ويســأل 

والدتــه دومــاً :

- ”هل أيب ما زال يحبني؟“ 

وطبعاً األم تفّرس له أنه يحبه كثرياً، فيجاوبها:

- إذاً ملاذا تركني؟
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□ كال ■ نعم   هل هناك حاالت طالق يف العائلة؟  

□ كال ■ نعم   هل هناك حاالت زواج ثان يف العائلة؟ 

■ كال □ نعم   هل هناك أمراض وراثية يف األرسة؟ 

2 ـ معلومات شخصية عن املفحوص:

ما هي النشاطات التي ميارسها املفحوص؟  

 ال نشــاطات محــددة ولكنــه يحــب ســامع املوســيقى. أغلبيــة نشــاطاته اللعــب مــع  أصدقائــه وباأللعــاب 

اإللكرتونية.

ما هي عادات املفحوص:

■ كوابيس □ هادىء □ ميش خالل النوم ■ مخاوف من الليل  - النوم: ■ مضطرب  

■ كال - سلس البول: □ نعم 

■ األكل بني الوجبات■ وجع بطن بعد األكل - األكل: □ شهية مضطربة□ ال شهية 

□ حركات يف الوجه□ عادة رسية □ مص األصبع  - عادات سيئة: ■ قضم األظافر  

ما هي الصفات التي يتحّىل بها املفحوص:

□ الغرية□ املشاكسة ■ العدوانية  □ اإلنعزال  ■ القلق  ■ اإلستقاللية 

□ الرسقة   ■ التمرد  □ الصمت   □  كرثة الكالم   ■   الخوف  □  الشعور باملسؤولية  

□ الكسل    ■ النضج  □ اإلنفتاح اإلجتامعي □ العصبية    □ اإلعتامد  ■ اإلجتهاد  

□ الغضب     □ املساملة   □ محب لآلخر □ األنانية   □  الكذب ■ صعب اإلرضاء

هل أصيب املفحوص بحادث معني أو عارض معني؟ 

□ الربو  □ مرض الرسطان  □التشنجات  □ الصمم  □ الرصع 

■ الغثيان □ التأتأة  ■ قلة النوم  □أعراض أخرى  ■ اإلغامء  ■ الصداع 
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مــا هــي عالقــة املفحــوص بأفــراد عائلتــه؟ (حــّدد العالقــة إذا كانــت: ممتــازة – جيــدة – ال بــأس بهــا – 

متوتــرة...) 

األماألب
متوترةمتوترةاملفحوص

النظام يف البيت:

■ نظام  يعتمد عىل العقاب □ نظام  يعتمد عىل الحوار □ نظام  يعتمد عىل العقاب والقسوة 

3 ـ معلومات الدراسة للمفحوص:

ما كان عمر املفحوص عند دخوله إىل املدرسة؟

عند دخول ج. إىل املدرسة كان عمره ثالث  سنوات ونصف.

□ كال هل املفحوص متكيّف يف مدرسته؟  ■ نعم  

□ كال هل للمفحوص أصدقاء يف املدرسة؟  ■ نعم  

■ كال □نعم   هل يسبب مشاكل يف املدرسة؟   

□ ضعيف جداً ما هو مقدار توفيقه يف الدراسة؟  ■ ممتاز □ متوسط  □ ضعيف  

ما هي عالقة املفحوص بأفراد املدرسة؟ (حّدد العالقة: ممتازة – جيدة – ال بأس بها – متوترة...) 

األستاذ بشكل عاماألصدقاء يف املدرسةاملدير
ممتازةممتازةممتازةاملفحوص

ما هو هذا الصف؟  □ نعم  ■ كال   هل أعاد املفحوص صفاً؟    

■ كال □ نعم   هل هناك مصاعب دراسية لدى املفحوص؟ 
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3 ـ معلومات نفسية – إجتامعية :

كيف تّم توجيه املفحوص عند املعالج النفيس؟

ــد العالئقــي بينهــام  ــرياً عــىل الصعي ــرياً كب ــن اللذيــن الحظــا تغي ــل الوالدي ــه املفحــوص مــن قب ــّم توجي ت

ــب مســؤولو مدرســة ح.  ــد ح.  كــام طل ــة عن ــزواء والعدواني ــاً مــن اإلن ــني طفليهــام. كــام الحظــا نوع وب

ــل النفســية ــة الطف ــاً  لحال ــم نفــيس وعــالج نفــيس إذا كان مطلوب تقيي

ِممَّ يشكو املفحوص بشكل عام؟ 

ال يســتطيع ح. اإلبتعــاد عــن أمــه أو عــن أبيــه.  كــام ظهــرت عنــده بعــض العدوانيــة خاصــًة بعــد طــالق 

والديــه، فــرضب صديقــه بطريقــة «وحشــية» يف املدرســة مــام إســتدعي نقلــه إىل املستشــفى. يف الليــل ال 

ينــام جيــداً كــام يخــاف أن يكــون متواجــداً لوحــده بأيــة غرفــة يف منزلــه.  

ما هي الظروف التي ساعدت عىل ظهور املشكالت عند املفحوص؟

قــرار طــالق والديــه كان املســبب األول لحالــة ح. الــذي أصبــح كأنــه ولــد آخــر (كــام عــربت الوالــدة): «فــال 

يحــب أبــداً أن يكــون بعيــداً عنــي وعندمــا يكــون يف منــزل أبيــه، ال يبتعــد عنــه وال ينفــك يطلــب ســامع 

صــويت عــرب الهاتــف...» ثــم أضافــت األم خــالل املقابلــة:

- أطلــب املســاعدة ألننــي ال أعــرف كيــف أجعــل إبنــي أكــرث إنرشاحــاً خاصــًة بأنــه يخــاف مــن كل يشء 

مــع صعوبــة يف املــراس وال يحــب أن يختلــط مــن جديــد مــع اصدقائــه!

■ كال □ نعم   هل مييل املفحوص للتحدث مع نفسه؟  

□خيايل هل هو؟      ■واقعي   

كيف كان مزاج / ترصفات املفحوص خالل املقابلة األوىل؟

■ رسيع الغضب  □ لطيفاً   ■ غري مهتم بيشء   □ متفائالً  
■ معارضاً  ■ متشامئاً  ■ خجوالً   □ فرحاً   

ً ■ متحفظا ■ هادئاَ   □ وقحاً    □ مهموماً  
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2 ـ نتائج اإلختبارات الشخصية:

 R – CMAS :حسب سلم
العالمة املعياريةالدرجة املئويةالعالمة اإلجاملية

العالمة اإلجاملية للقلق

Note totale d’anxiété

.        19         ..        90         ..        63         .

I . القلق الجسدي

Anxiété Physiologique     

.          7         ..          83         ..        13         .

II. القلق / الحساسية املفرطة

 Inquiétude / Hypersensibilité 

.          9         ..         93          ..         15        .

III. اإلنشغال اإلجتامعي / الرتكيز

Préoccupations sociales / concen- 

      tration

.        3         ..        61           ..        11          .

Mensonge كذب .IV.          0         ..          3           ..          4          .

 :R – CMAS تحليل اإلختبار

أعطــى هــذا اإلختبــار نتائــج حــول القلــق والقلــق الجســدي والحساســية املفرطــة ، والرتكيــز عنــد الطفــل 

ح.:

ــداً  ــاً ج ــداً قلق ــه ول ــت من ــام جعل ــق (63) م ــة للقل ــة إجاملي ــذب وعالم ــة الك ــة (4) لفئ ــة معياري عالم

ــول  ــدور ح ــه ت ــة أجوبت ــز). أغلبي ــذا الرائ ــرييك له ــار األم ــني / املعي ــال القلق ــل االطف ــن مجم ( 90 % م

القلــق والحساســية املفرطــة (العالمــة املعياريــة 15) والقلــق الجســدي (العالمــة املعياريــة 13) واإلنشــغال 

ــة 11).  ــة املعياري ــي (العالم اإلجتامع

لذا  من خالل املقابالت وإختبار  R – CMAS ميكننا أن نستلخص النقاط التالية عن الطفل ح.:

1 ـ طفل قلق، وبحاجة للمتابعة لقبول إنفصال أهله عن بعضهم. 

2 ـ قلق الرتكيز بسبب الخوف. 

3 ـ يعاين الطفل من القلق الجسدي املفرط.

4 ـ حساسية مفرطة. 
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 MDI – C :حسب سلم
العالمة املعياريةالدرجة املئويةالعالمة اإلجاملية

Anxiété / 67        ..       96        ..        8        .القلق       .

 Estime de Soi  / 62        ..       89        ..        4        .تقدير الذات       .

Humeur triste/ 71        ..       98        ..        7        .مزاج حزين       .

 Sentiment d’impuissance /69        ..       97        ..        7        .شعور بالعجز       .

 / Introversion sociale 73        ..       99        ..        6        .اإلنغالق اإلجتامعي       .

Faible Energie/ 64        ..       92        ..        5        .طاقة ضعيفة       .

/ Pessimisme  73        ..       99        ..        8        .تشاؤم       .

Provocation / 57        ..       75        ..         5       .إستثارة       .

.       70        ..       98        ..       50       .املجموع

 :MDI – C تحليل اإلختبار

املجمــوع العــام إلختبــار MDI – C للطفــل ح. هــو 70 (العالمــة املعياريــة ) هــذه عالمــة عاليــة نســبياً يف 

معيــار اإلكتئــاب. عالمــات الطفــل ح. لســالمل اإلختبــار هــي التاليــة:

قلــق، (العالمــة املعياريــة 67) – تقديــر الــذات، (العالمــة املعياريــة 62) – مــزاج حزيــن، (العالمــة املعيارية 

ــة  ــة 73) – طاق ــة املعياري ــي، (العالم ــالق اإلجتامع ــة 69) – اإلنغ ــة املعياري ــز، (العالم ــعور بالعج 71) ش

ضعيفــة، (العالمــة املعياريــة 64) – تشــاؤم، (العالمــة املعياريــة 73) – إســتثارة، (العالمــة املعياريــة 57). 

العالمــة األكــرث إرتفاعــاً عنــد ح. هــي عالمــة «مــزاج حزيــن» وهــذا ظاهــر يف ترصفــات الطفــل ح. والشــهور 

بالعجــز ألنــه غــري قــادر مــن تغيــري واقعــه العائــيل.  

من خالل هذا اإلختبار ميكننا أن نؤكد النقاط التالية:

1 ـ درجة القلق عالية عند الطفل ح. بسبب طالق والديه. 

MDI – C 2 ـ ال أفكار إنتحارية عند الطفل ح. حسب اإلختبار

3 ـ مزاج حزين وتشاؤم هام نقطتا ضعف الطفل ح. 



123

6 ـ إختبار تفهم املوضوع لألطفال:

زمن إجراء للوحة: دقيقة و10 ثانية زمن الرجع: 10 ثانية   اللوحة رقم 1   

ــا فرحــة والدجاجــة ســتأكل  ــة إنه ــا مجموع ــأكل وهــذا الصــوص مهضــوم. إنه - الصيصــان والدجاجــة ت

ــا (ســكوت).  ــك هــو أيضــاً هن ــا. الدي معه

(املعالج): كيف ستنتهي القصة؟

- الكل ستتسىل كلها! ثم سينام!

زمن الرجع: 10 ثانية زمن إجراء للوحة: دقيقة و20 ثانية اللوحة رقم 2  

هــذه دببــة تلعــب بشــّد الحبــل كــام أنــا ألعــب أيضــاً يف املدرســة يف ســاعة الرياضــة (ســكوت). وســريبح 

الــدب وأبــوه وصديقــه قــوي ولكنــه ليــس قويــاً كابيــه ثــم ســتأكل! إنهــا فرحــة جــداً. 

زمن الرجع: 25 ثانية زمن إجراء للوحة: دقيقة و50 ثانية اللوحة رقم 3   

هــذا األســد قــوي جــداً وهــذه فــأرة؟ (ســكوت). نعــم إنهــا فــأرة ســتأكل طعامــه وهــو (ســكوت) يفكــر 

كيــف ســيقدم للفــأرة أكالً لــيك ال تــأكل طعامــه فقــرر أن يضــع يف الزاويــة القليــل مــن الطعــام كل يــوم.  

زمن الرجع: 20 ثانية زمن إجراء للوحة: دقيقة و30 ثانية اللوحة رقم 4   

- لَِم تهرب الغزال؟

(املعالج): أخرب ما يخطر عىل بالك!

- إنهــا ال تهــرب رمبــا هــي خائفــة ولكــن الغــزال خائــف أكــرث وال يــدري مــا الــذي يجــب أن يفعلــه. إنــه 

خائــف (ســكوت). 

 (املعالج): ِممَّ هو خائف؟

- رمبا خائف أن ترتكه أمه فسيلحق بها. 

زمن إجراء للوحة: دقيقتان و35 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   اللوحة رقم 5  

ــف ــام خائ ــداً منه ــن واح ــالن ولك ــاذا يفع ــكوت) ال ادري م ــان (س ــاك دب ــة. هن ــة مظلم ــذه غرف - ه
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 أن ترتكه أمه. هو لوحده يف الغرفة. أين أهله؟ (سكوت)

(املعالج): اخربين أنت أين أهله؟

- ال أدري رمبا (سكوت) ذهبوا من البيت. 

زمن إجراء للوحة: دقيقة زمن الرجع: 5 ثوان   اللوحة رقم 6   

إنهــم ثــالث دببــة نامئــة ولكــن الــدب الصغــري خائــف ال يســتطيع النــوم، فــإذا نــام، يخــاف أن يرتكــه أهلــه، 

فلــذا قــرر أن ال ينــام. إنــه خائــف. لــذا ســيبقى طــول الليــل مســتيقظاً ويبقــى بقــرب أهلــه يك ال يهربــوا. 

زمن إجراء للوحة: دقيقتان زمن الرجع: 15 ثانية    اللوحة رقم 7   

- يف هــذه الصــورة، قــرد رضب منــراً وهــرب فهجــم عليــه النمــر وأراد أن يرضبــه ويلقنــه درســاً ال ينســاه. 

(ســكوت)

(املعالج): وكيف ستنتهي القصة؟

- سيهرب القرد ولكنه لن يرضب مجدداً النمر!

اللوحة رقم 8     زمن الرجع: 10 ثوان       زمن إجراء للوحة: دقيقة و50 ثانية

- إنهــا العائلــة مجموعــة. إنهــا عائلــة قــرود. إنهــا تتســىل مــع بعضهــا وتــرشب الشــاي وتتحــدث، والقــرد 

الصغــري يتحــدث مــع أمــه ويلعــب معهــا. (ســكوت طويــل) 

(املعالج): ال تريد أن تضيف يشء؟

- كال (سكوت) هذا كل يشء

زمن إجراء للوحة: 50 ثانية  زمن الرجع: 0  ثانية    اللوحة رقم 9  

آه! إنهــا معتمــة جــداً هــذه الصــورة. مــاذا ميكننــي أن أخــرب قصــة عــن هــذا (ســكوت) رمبــا إنــه األرنــب 

خائــف ألنــه لوحــده (ســكوت) 

إنه لوحده لذا هو خائف.  
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وقت اإلجاميل: دقيقة و5 ثانية وقت الكمون: 5 ثوان    اللوحة رقم 10   

إنهــا األم الكلبــة تعلــم إبنهــا الكلــب كيــف يكــون نظيفــاً. هــذا مضحــك! وهنــا األم تــرضب إبنهــا ألنــه ال 

يســمع كالمهــا. 

(املعالج) وكيف ستنتهي القصة؟

- سيتعلم الكلب كيف يكون نظيفاً. 
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تحليل اإلختبار

بعد مترير إختبار تفهم املوضوع للطفل ح.، ميكن إسنتاج النقاط التالية:

- املوضــوع الرئيــس الــذي تتمحــور حولهــا معظــم القصــص التــي رسدهــا الطفــل هــو «وجــود العائلــة» 

والعاطفــة والحنــان. كــام نالحــظ بــأّن موضــوع القــوة يتكــرر يف بعــض الصــور. 

ــق فقــدان  ــق فقــدان جــو األرسة اإليجــايب , قل ــق , قل ــا مــن القل ــش الطفــل درجــة ال يســتهان به - يعي

ــاب: ــرتك وعق ــان، ال ــة والحرم ــاب يف العاطف ــة األب وغي ــدان عاطف ــة االم وفق عاطف

1- قلق فقدان عاطفة األم يظهر بشكل واضح يف اللوحة رقم 5,4,1 .

2- أظهــر الحاجــة اىل وجــود األب الــذي يســتمد منــه القــوة كــام يظهــر يف الوحــة رقــم 1 ورقــم 

  .2

كام درجة القلق تظهر واضحة يف جداول :الرصاعات و القلق. 

اعطــى هــذا الطفــل أهميــة كبــرية لجــو العائلــة اإليجــايب مــام يعطــي مــن اســتقرار - 

وفــرح وبهجــة يف نفســه : (مجموعــون، سيتســلون، ســينامون، ســيأكلون ) يظهــر ذلــك 

ايضــاً يف اللوحــات رقــم 1 ورقــم 9 ورقــم 10.

ــة -  ــه الفيزيولوجي ــباع حاجات ــدم اش ــن ع ــل م ــق الطف ــار قل ــذا االختب ــر ه ــام يظه ك

ــن لوحــة  ــرث م ــك يف أك ــر ذل يظه

آليــات الدفــاع األكــرث إســتعامالً هــي التاليــة: اإلنــكار (لوحــة رقــم 4، رقــم 5 ورقــم 6)، - 

اإلندماجيــة (لوحــة رقــم 1 و رقــم 2) والخضــوع للمنطــق (اللوحــات رقــم 2 ورقــم 3 

ورقــم4  ورقــم 5 ورقــم 1) 

ــة  ــد املفحــوص فتتمحــور حــول إشــباع الحاجــات الفيزيولوجي أمــا الحاجــات األساســية التــي ظهــرت عن

والنفســية والحاجــة لإلســتقرار والطأمنينــة وهــي الحاجــة األكــرث إلحاحــاً عنــد األطفــال الــذي يعانــون مــن 

إنفصــال أهلهــم أو طالقهــم. 

أمــا بالنســبة للقصــص، فكانــت واقعيــة منطيــة، كاملــة مــع نهايــة ســعيدة مــع حــل مناســب للقصــص التــي 

ظهــرت بهــا بعــض املشــاكل. وهــذه القصــص كانــت نوعــاً مــن التعويــض الــذي يعيــش الطفــل بســبب 

طــالق أهلــه. 
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ــه  ــرتك والهجــر بســبب إنفصــال أهل ــق ال ــأّن الطفــل ح. يعــاين مــن قل ــا ب ــات تؤكــد لن كل هــذه املعطاي

ــه يف املدرســة) والنفســية  ــة تجــاه أصدقائ ــة (العدواني ــن املشــاكل اإلجتامعي ــري م ــه الكث ــك ســبب ل وذل

ــرتك).  ــوم بســبب خــوف ال (عــدم القــدرة عــىل الن

الحالة رقم 3 

الطفلة س. تعاين من إضطراب يف النوم بعد حادثة موت 

(الشخص الذي يديل باملعلومات: األم و األب)

1 ـ معلومات عامة عن املفحوص:

الجنس: أنثى اإلسم الثاليث للمفحوص: س.  تاريخ إجراء اإلختبار : 19/03/2012       

عمر املفحوص: 8 سنوات وشهران تاريخ الوالدة:  04/01/2004    

أعضاء العائلة:

مشاكل نفسيةاملهنةالتعليمالعمر الحايل
أرقمسؤول يف رشكةجامعي39 سنةاألب
أرق - قلقربة منزلجامعي32 سنةاألم

8 سنواتس. (أنثى) إضطراب يف النوم-الثاين أسايس 
--األول أسايس6 سنواتل. (أنثى)
---3 سنواتج. (ذكر)

ما هي مصادر القلق يف العائلة؟

ال مصــدر للقلــق ولكــن الطفلــة س. منــذ والدتهــا كانــت شــخصاً يخــاف مــن كل يشء، ال ثقــة بنفســها. إنهــا 

يف الثامنــة ومــا زالــت تنــام بقــرب والدتهــا، فــال تحــب أبــداً النــوم لوحدهــا يف غرفتهــا. 

كانــت الــذي  مــوت جدهــا  عنــد  املســألة  وتضخمــت  األطفــال،  باقــي  مــع  اإلنخــراط  تحــب  ال 
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ــا  ــات؟ هــل كلن ــاذا م ــن جــدي؟ مل ــوت (أي ــئلة حــول امل ــن األس ــد م ــه. طرحــت العدي ــداً ب ــة ج  متعلق

ســنموت؟ كيــف ســأموت؟...) ومنــذ ذلــك الحــني، أصيبــت بالقلــق ويف الليــل ال تنــام إال بضــع ســاعات... 

ــد لهــام أن ابنتهــام ال تعــاين مــن مشــكلة عصابيــة بــل  زارت س. مــع أهلهــا طبيــب األعصــاب والــذي  أكّ

نفســية. 

■ كال □ نعم   هل هناك حاالت طالق يف العائلة؟  

■ كال □ نعم   هل هناك حاالت زواج ثان يف العائلة؟ 

■ كال □ نعم   هل هناك أمراض وراثية يف األرسة؟ 

2 ـ معلومات شخصية عن املفحوص:

ما هي النشاطات التي ميارسها املفحوص؟  

نشــاطات الطفلــة س. محــددة وفرديــة. فهــي تحــب القــراءة (قصــص األطفــال وقــراءة املجــالت لألطفــال) 

كــام تحــب الرســم.

ما هي عادات املفحوص:

■ كوابيس □ هادىء □ ميش خالل النوم ■ مخاوف من الليل  - النوم: ■ مضطرب  

■ كال - سلس البول: □ نعم 

□ األكل بني الوجبات ■ وجع بطن بعد األكل - األكل: □ شهية مضطربة    ■ ال شهية 

■ حركات يف الوجه  □ عادة رسية ■ مص األصبع  - عادات سيئة: □ قضم األظافر  

ما هي الصفات التي يتحّىل بها املفحوص:

□ الغرية    □ املشاكسة ■ القلق      ■ اإلنعزال   □ العدوانية  □ اإلستقاللية 
■ الخوف □ الشعور باملسؤولية   □ كرثة الكالم  □ الرسقة  □ التمرد   ■ الصمت 

□ الكسل ■ النضج□ اإلنفتاح اإلجتامعي □ اإلعتامد ■ اإلجتهاد   □ العصبية 
□ األنانية□الكذب□ صعب اإلرضاء □محب لآلخر   ■ املساملة   ■ الغضب 



130

هل أصيب املفحوص بحادث معني أو عارض معني؟ 

■ التشنجات  ■ الربو       □ مرض الرسطان   □ الصمم  □ الرصع 
■ قلة النوم  □ الغثيان □ التأتأة   □ اإلغامء  ■ الصداع 

□أعراض أخرى 

مــا هــي عالقــة املفحــوص بأفــراد عائلتــه؟ (حــّدد العالقــة إذا كانــت: ممتــازة – جيــدة – ال بــأس بهــا – 

متوتــرة...) 

ج. (األخ)ل. (األخت)األماألب
متوترةمتوترةمتوترةجيدةاملفحوص

النظام يف البيت:

□ نظام  يعتمد عىل العقاب ■ نظام  يعتمد عىل الحوار □ نظام  يعتمد عىل العقاب والقسوة 

3 ـ معلومات الدراسة للمفحوص:

ما كان عمر املفحوص عند دخوله إىل املدرسة؟

عند دخول س. إىل املدرسة كان عمرها أربع سنوات.

■ كال هل املفحوص متكيّف يف مدرسته؟   □ نعم  

■ كال هل للمفحوص أصدقاء يف املدرسة؟  □ نعم  

■ كال □نعم   هل يسبب مشاكل يف املدرسة؟   

ما هو مقدار توفيقه يف الدراسة؟   □ممتاز    ■ متوسط   □ ضعيف  □ ضعيف جداً

ما هي عالقة املفحوص بأفراد املدرسة؟ (حّدد العالقة: ممتازة – جيدة – ال بأس بها – متوترة...) 
األستاذ بشكل عاماألصدقاء يف املدرسةاملدير

متوترةال بأس بها-املفحوص

هل أعاد املفحوص صفاً؟  □ كال   ■ نعم   ما هو هذا الصف؟  الصف الثاين أسايس

□ كال ■ نعم   هل هناك مصاعب دراسية لدى املفحوص؟ 
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ما هي املواد التي ينفر منها املفحوص وملاذا؟ 

سبب عدم رغبة املفحوص للامدة؟املادة
«ال أفهم ما تقوله املعلمة. اللغة العربية صعبة جداً»اللغة العربية

«ال أحب الحساب، يشعرين بالضجر وبالنعاس»الحساب

4 ـ معلومات نفسية – إجتامعية:

كيف تّم توجيه املفحوص عند املعالج النفيس؟

بعدمــا زار والــدا الطفلــة س. طبيــب األعصــاب والــذي مل يجــد ســبباً عضويــاً يســبب األرق، تــّم توجيــه 

األهــل عنــد الطبيــب النفــيس وثــم املعالــج النفــيس لتكويــن فكــرة شــاملة عــن الطفلــة س. قبــل البــدء 

بعــالج فّعــال لهــا. 

ِممَّ يشكو املفحوص بشكل عام؟ 

كل ليلــة، ال تحــب الطفلــة س. الخلــود إىل النــوم لوحدهــا. بــل تطلــب أن تنــام بقــرب والدتهــا يف غرفــة 

نــوم األهــل. بــدأت هــذه الحالــة تتفاقــم بعــد مــوت الجــد، حيــث، س. مل تعــد تنــام إال ســاعات قليلــة يف 

الليــل وتســأل أســئلة كثــرية عــن املــوت وحســب األهــل، الفتــاة قلقــة معظــم الوقــت. كــام أضافــت األم 

خــالل املقابلــة، بأنهــا تالحــظ هنــاك نوعــاً مــن تقلــب املــزاج املفاجــىء عنــد إبنتهــا. 

ما هي الظروف التي ساعدت عىل ظهور املشكالت عند املفحوص؟

منــذ صغرهــا، الطفلــة س. تخــاف مــن كل يشء: اللعــب مــع األطفــال، أن تنــام لوحدهــا... فهــي ليســت 

بالشــخص الشــجاع، بــل كانــت طفلــة «ملتصقــة» طــول الوقــت بأهلهــا، كانــت تبــيك بــدون توقــف إذا 

ابتعــدت عنهــا والدتهــا. وبعــد مــوت جدهــا التــي كانــت متعلقــة بــه جــداً، عانــت س. مــن األرق الليــيل 

ومل تعــد تنــام يف الليــل إال ســاعات معــدودة. 

■ كال □ نعم   هل مييل املفحوص للتحدث مع نفسه؟  

□خيايل هل هو؟      ■واقعي   



132

كيف كان مزاج / ترصفات املفحوص خالل املقابلة األوىل؟

□ رسيع الغضب  ■ لطيفاً   □ غري مهتم بيشء   □ متفائالً  
□ معارضاً  □ متشامئاً  ■ خجوالً   □ فرحاً   
ً ■ متحفظا ■ هادئاً   □ وقحاً   ■ مهموماً 

5 ـ نتائج اإلختبارات الشخصية:

 R – CMAS :حسب سلم
العالمة املعياريةالدرجة املئويةالعالمة اإلجاملية

العالمة اإلجاملية للقلق

Note totale d’anxiété

.        20         ..        92         ..        64         .

I . القلق الجسدي

Anxiété Physiologique     

.          7         ..        88          ..        13         .

II. القلق / الحساسية املفرطة

 Inquiétude / Hypersensibilité 

.          9         ..          90         ..         14          .

III. اإلنشغال اإلجتامعي / الرتكيز

Préoccupations sociales / con- 

      centration

.        4        ..        79           ..        12         .

Mensonge كذب .IV.          2         ..          21       ..         7            .

 :R – CMAS تحليل اإلختبار

بعــد متريــر هــذا اإلختبــار للطفلــة س.، كانــت النتائــج التاليــة: عالمــة معياريــة (7) لفئــة الكــذب وعالمــة 

إجامليــة للقلــق (64) مــام جعلــت منــه طفلــة قلقــًة جــداً (92 % مــن مجمــل االطفــال القلقــني / املعيــار 

األمــرييك لهــذا الرائــز). أمــا النتائــج العاليــة التــي حصلنــا عليهــا مــن R – CMAS هــي التاليــة: 

القلــق والحساســية املفرطــة (العالمــة املعياريــة 14) والقلــق الجســدي (العالمــة املعياريــة 13) واإلنشــغال 

اإلجتامعــي (العالمــة املعياريــة 12). 



133

لذا ميكن إستخالص النقاط التالية من هذا اإلختبار:

1 ـ طفلة قلقة  مع صعوبة يف الرتكيز والتأقلم اإلجتامعي. 

2 ـ تفسري للطفلة س. عن مبادىء تجهلها وتخاف منها، منها مبدأ املوت. 

3 ـ املتابعة النفسية مهمة للتفريغ عن األحاسيس واألفكار 

 MDI – C :حسب سلم
العالمة املعياريةالدرجة املئويةالعالمة اإلجاملية

Anxiété / 72        ..       99        ..        9        .القلق       .

 Estime de Soi  / 59        ..       81        ..        3        .تقدير الذات       .

Humeur triste/ 71        ..       98        ..        7        .مزاج حزين       .

 Sentiment d’impuissance /67        ..       95        ..        6        .شعور بالعجز       .

 / Introversion sociale 75        ..       99        ..        7        .اإلنغالق اإلجتامعي       .

Faible Energie/ 57        ..       76        ..        3        .طاقة ضعيفة       .

/ Pessimisme  61        ..       87        ..        4        .تشاؤم       .

Provocation / 46        ..       35        ..         1       .إستثارة       .

.       66        ..       95        ..       40       .املجموع

 :MDI – C تحليل اإلختبار

املجمــوع العــام إلختبــار MDI – C للطفلــة س. هــو 66 (العالمــة املعياريــة) هــذه عالمــة عاليــة يف معيــار 

اإلكتئــاب. عالمــات الطفلــة س. للســالمل اإلختبــار هــي التاليــة:

قلــق، (العالمــة املعياريــة 72) – تقديــر الــذات، (العالمــة املعياريــة 59) – مــزاج حزيــن، (العالمــة املعيارية 

ــة  ــة 75) – طاق ــة املعياري ــي، (العالم ــالق اإلجتامع ــة 67) – اإلنغ ــة املعياري ــز، (العالم ــعور بالعج 71) ش

ضعيفــة، (العالمــة املعياريــة 57) – تشــاؤم، (العالمــة املعياريــة 61) – إســتثارة، (العالمــة املعياريــة 46). 

العالمــة األكــرث إرتفاعــاً عنــد س. هــي عالمــة «اإلنغــالق اإلجتامعــي» وهــذا ظاهــر يف ترصفــات الطفلــة س. 

مــع زمالئهــا بالصــف والشــعور بالقلــق (الدرجــة املئويــة 99 %) وهــي عالمــة جــد مرتفعــة.  
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من خالل هذا اإلختبار ميكننا أن نؤكد النقاط التالية:

MDI – C 1 ـ ال أفكار إنتحارية عند الطفل ح. حسب اإلختبار

2 ـ درجة القلق عالية عند الطفلة س. بسبب قلق املوت 

3 ـ مزاج حزين وإنغالق إجتامعي من أهم نقاط الضعف عند الطفلة س. 

4 ـ إختبار تفهم املوضوع لألطفال:

زمن إجراء للوحة: دقيقة و20 ثانية زمن الرجع: 15  ثانية   اللوحة رقم 1  

- إنها صورة جميلة! هل أخرب قصة عن هذه الصيصان؟

(املعالج) نعم! يجب أن تخربي قصة عن هذه اللوحة!

ــون  ــم فرح ــاعدهم يف األكل. إنه ــا تس ــم، إنه ــة، أمه ــذه الدجاج ــلطة وه ــأكل الس ــان ت ــذه الصيص - ه

(ســكوت). 

زمن إجراء للوحة: 55 ثانية زمن الرجع: 0 ثانية  اللوحة رقم 2  

ثــالث دببــة تلعــب. الــدب الكبــري وهــذه االم التــي تلعــب مــع إبنهــا الصغــري. إنهــا تتســىل! ســتلعب فــرتة 

بعــد الظهــر ثــم يف املســاء ســتخلد إىل النــوم. إنهــا فرحــة.

زمن إجراء للوحة: دقيقة 5 ثوان  زمن الرجع: 10 ثوان   اللوحة رقم 3  

هــذا األســد عــىل كرســيه، إنــه مهمــوم. إنــه خائــف بــأن ترتكــه زوجتــه أو أن ميــوت ألنــه مســن. ولكــن هنــا أرى 

الفــأرة التــي ستســاعده يك ال يخــاف. إنهــا تــزوره كل ليلــة وتتحــدث معــه يك ال يخــاف. 

زمن الرجع: 15 ثانية زمن إجراء للوحة: دقيقة و15 ثانية اللوحة رقم 4  

(ســكوت) إنهــا الغزالــة تذهــب مــع إبنهــا الصغــري إىل الحديقــة. وأرى هنــا ولــد: آخــر بقربهــا. إنــه إبنهــا 

الصغــري، إنهــا ســتلعب ولكــن (ســكوت) ولكــن هــذا الغــزال الصغــري حزيــن جــداً. إنــه خائــف أن ترتكــه 

أمــه يومــاً. 

 (املعالج): وملا هو خائف أن ترتكه أمه؟

- ألنه خائف أن متوت وترتكه وال يراها. 
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زمن إجراء للوحة: دقيقة و20 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   اللوحة رقم 5  

ــم  ــه. إنه ــه لعبت ــدب وبقرب ــري ال ــل الصغ ــر للطف ــا ورسي ــا والباب ــر للامم ــران. رسي ــا رسي ــة فيه ــا غرف إنه

نامئــون. والــدب الصغــري اســتيقظ يف الليــل ألنــه ال يســتطيع النــوم. فهــو دامئــاً يســتيقظ يف الليــل ويذهــب 

وينــام بقــرب والديــه.  

(املعالج): وملاذا ال يستطيع النوم؟

- ألنه يفكر بأشياء بشعة.

(املعالج): أشياء بشعة؟

- نعم! إنه يتذكر دامئاً أشياء بشعة حصلت معه ويخاف.

زمن إجراء للوحة: دقيقة زمن الرجع: 0 ثانية   اللوحة رقم 6  

ــاك  ــه خائــف ألن هن ــوم. إن ــريان ودب صغــري ال يســتطيع الن ــان كب ــة: دب ــة دبب - إنهــا مغــارة وفيهــا ثالث

عاصفــة خــارج املغــارة وهــو يســمع أصــوات الرعــد ويخــاف.

(املعالج): كيف ستنتهي القصة؟

-  يف الليل يذهب وينام بقرب ابيه وأمه يك ال يخاف.  

زمن إجراء للوحة: دقيقة و40 ثانية  زمن الرجع: 20 ثانية   اللوحة رقم 7  

(ســكوت) كان القــرد يلعــب مــع النمــر ولكــن النمــر انزعــج مــن القــرد وهجــم عليــه ويريــد ان يأكلــه. 

فهــرب القــرد والتجــأ إىل بيــت صديقــه. وهنــا القــرد كان يحــاول أن يتحــدث مــع النمــر ولكــن النمــر مــا 

زال غاضبــاً وال يريــد أن يتصالــح مــع القــرد.

زمن الرجع: 15 ثانية زمن إجراء للوحة: دقيقة و30 ثانية اللوحة رقم 8  

عائلــة قــرود تتحــدث مــع بعضهــا وتتســىل وهــذا القــرد الصغــري تقــول لــه أمــه: «يجــب التــرصف جيــداً أمــام 

النــاس وأن ال تخــاف». فهــي تكــرر لــه ذلــك ولكــن القــرد يخــاف دامئــاً مــن  كل يشء. 

زمن إجراء للوحة: دقيقة و 50 ثانية  زمن الرجع: 20  ثانية   اللوحة رقم 9  

(ســكوت) أرى هنــا األرنــب لوحــده يف الغرفــة. طبعــاً إنــه خائــف ألنــه لوحــده. ولكــن لِــَم هــو
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ــه ال  ــاً. إن ــا كان خائف ــه، مل ــه بقرب ــده أو والدت ــو كان وال ــه. ل ــه بقرب ــت أهل ــا ري ــه؟ ي ــن أهل  لوحــده؟ أي

ــت (ســكوت مطــول) ــه إىل البي ــوم وســيظل مســتيقظاً لريجــع أهل يســتطيع الن

زمن إجراء للوحة:  دقيقة زمن الرجع: 20 ثانية     اللوحة رقم 10   

(سكوت مطول)

(املعالج): أخربيني مبا يخطر ببالك قصة عن هذه اللوحة! 

-  الكلبــة تعلّــم إبنهــا كيــف يكــون نظيفــاً. إنهــا تعلمــه، ولكــن الكلــب ال يتعلــم، لــذا قــررت أن ترضبــه 

قليــالً ليعــرف بــأن يجــب أن ال يوســخ نفســه ابــداً. هــذا كل يشء. 
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تحليل اإلختبار

بعد مترير إختبار تفهم املوضوع للطفلة س.، ميكن إسنتاج النقاط التالية:

- املوضــوع الرئيــس الــذي تتمحــور حولــه معظــم القصــص التــي رسدتهــا الطفلــة س. هــو «الخــوف» عــىل 

أنواعــه. كــام نالحــظ بــأّن موضــوع «الشــجار» يتكــرر يف بعــض الصــور. 

- بعــد مــوت جدهــا التــي كانــت متعلقــًة بــه كثــرياً، عانــت الطفلــة س. مــن القلــق الزائــد وعــدم القــدرة 

عــىل التأقلــم والصعوبــة بتكويــن األصدقــاء. ومــن أهــم نقــاط الضعــف عندهــا: 

1- أن الطفلة س. تعاين من قلق االنفصال عن األهل وخاصة األم. 

2- لدى الطفلة تثبيت عىل املرحلة الفمية .

3 ـ قلق املوت بسبب موت الجد بطريقة مفاجئة. 

كام درجة «عدم األمان» تظهر واضحة يف جداول: الرصاعات والقلق: 

قلــق اإلنفصــال، الخــوف والــرتك مــن أهــم املواضيــع والرصاعــات التــي تحدثــت عنهــا  - 

س. خاصــًة يف  اللوحــات التاليــة: رقــم 3 ورقــم 4 ورقــم 5 ورقــم 9.

آليــات الدفــاع األكــرث اســتعامالً هــي التاليــة: اإلندماجيــة (لوحــة رقــم 1، رقــم 2 ورقــم - 

3 وغريهــا)، إخضــاع للمنطــق (لوحــة رقــم 3 و رقــم 5) ردات فعــل رجعيــة (لوحــة 

رقــم 5 ورقــم 6 ورقــم7  ورقــم 9) 

كل هــذه املعطايــات تؤكــد لنــا بــأّن الطفلــة س.  تعــاين مــن قلــق االنفصــال، الخــوف وعــدم التأقلــم مــن 

ــا اىل الهــو وأمــا  ــة النفســية، متيــل األن ــا بالنســبة للبني كل مــا هــو جديــد والخــوف مــن االســتقاللية . أن

األنــا األعــىل فهــو ليــس صارمــاً  بــل معتــدالً اىل حــٍد مــا. ومــن أهــم آليــات الدفــاع عندهــا هــي النكــوص . 

يجــب التذكــري بــأّن والــد ووالــدة س. يعانيــان أيضــاً مــن القلــق، ورمبــا إنتقلــت حالــة القلــق منهــام إىل 

الطفلــة. 
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الحالة رقم 4 

الطفل م. يعاين من قلق (عقدة الخصاء)

(الشخص الذي يديل باملعلومات: األب)

1 ـ معلومات عامة عن املفحوص:

تاريخ إجراء اإلختبار : 18/05/2011  اإلسم الثاليث للمفحوص: م.    الجنس: ذكر

تاريخ الوالدة:  28/02/2005      عمر املفحوص: 7 سنوات و خمسة أشهر

أعضاء العائلة:
مشاكل نفسيةاملهنةالتعليمالعمر الحايل

قلقكاراج سياراتإبتدايئ35 سنةاألب

 قلقربة منزلثانوي27 سنةاألم

7 سنواتم. (املفحوص) قلق وعقدة الخصاء-الثاين أسايس 

--حضانة4 سنواتب. (أخ)

كوابيس وسلس البول-حضانة4 سنواتد. (أخ)

--يف املنزلسنة ونصفف. (أخ)

أفراد تعيش مع العائلة:
مشاكل نفسيةاملهنةالتعليمالعمر الحايل

--إبتدايئ57 سنةالجدة (والدة األب)

باركينسون-إبتدايئ63 سنةالجد (والد األب)

ما هي مصادر القلق يف العائلة؟

وحــامم  ومطبــخ  واحــدة  غرفــة  مــن  مؤلــف  جــداً،  صغــري  بيــت  يف  العائلــة  هــذه  تعيــش 

مــن مشــكل صحيــة  يعانيــان  والجــدة  الجــد  االب.  العائلــة هــو  لهــذه  الوحيــد  املعيــل  صغــري. 

بالرغــم  وناضــج  وذيك  مطيــع  ولــد  م.  الطفــل  الباركينســون).  داء  مــن  يعــاين  (الجــد  وعصبيــة 

مــن صغــر ســنه ولكنــه ال ينفــك بوضــع يديــه عــىل أعضائــه التناســلية. ال حظــت معلمتــه هــذا 

ذلــك ومــن  عضــوه.  «بقطــع»  مهددينــه  م.  الطفــل  قاصصــوا  الذيــن  لألهــل  فقالــت  التــرصف 
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 الحني أصبح الطفل متوتراً وخائفاً طول الوقت. 

■ كال □ نعم   هل هناك حاالت طالق يف العائلة؟  

■ كال □ نعم   هل هناك حاالت زواج ثان يف العائلة؟ 

□ كال ■ نعم (باركينسون – سكري)  هل هناك أمراض وراثية يف األرسة؟ 

2 ـ معلومات شخصية عن املفحوص:

ما هي النشاطات التي ميارسها املفحوص؟  

ــيض ســاعات لوحــده وهــو يرســم) – ســامع  ــن (يق ــل م. هــي: الرســم والتلوي ــة للطف النشــاطات املحبب

األغــاين واملوســيقى (مســجل يف كــورال املدرســة) كــام يحــب الرياضــة (يف املدرســة)

ما هي عادات املفحوص:

□ هادىء □ ميش خالل النوم  ■ مخاوف من الليل ■ كوابيس - النوم: □ مضطرب  

■ كال - سلس البول: □ نعم 

■ وجع بطن بعد األكل - األكل: ■ شهية مضطربة□ ال شهية■ األكل بني الوجبات 

□ حركات يف الوجه■ عادة رسية □ مص األصبع  - عادات سيئة: ■ قضم األظافر  

ما هي الصفات التي يتحّىل بها املفحوص:

□ املشاكسة □ الغرية  ■ اإلنعزال□ العدوانية  ■ القلق  □ اإلستقاللية 
■ الخوف       ■شعور باملسؤولية   □ التمرد■ الصمت□ كرثة الكالم  □ الرسقة 

□ اإلنفتاح اإلجتامعي □ اإلعتامد■ اإلجتهاد□ الكسل■ النضج  □ العصبية 
□الكذب □ صعب اإلرضاء ■ املساملة ■ محب لآلخر □ األنانية  □ الغضب 

هل أصيب املفحوص بحادث معني أو عارض معني؟ 

□ التشنجات  □ الرصع   □ الصمم   □ الربو    □ مرض الرسطان  
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□ قلة النوم□أعراض أخرى ■ التأتأة  ■ الصداع□ اإلغامء□ الغثيان 

مــا هــي عالقــة املفحــوص بأفــراد عائلتــه؟ (حــّدد العالقــة إذا كانــت: ممتــازة – جيــدة – ال بــأس بهــا – 

متوتــرة...) 

الجدالجدةف. (أخ)د. (أخ)ب. (أخ)األماألب

جيدةجيدةال بأس بهاال بأس بهاال بأس بهاجيدةجيدةاملفحوص

النظام يف البيت:

□ نظام  يعتمد عىل العقاب■ نظام  يعتمد عىل الحوار□ نظام  يعتمد عىل العقاب والقسوة 

3 ـ معلومات الدراسة للمفحوص:

ما كان عمر املفحوص عند دخوله إىل املدرسة؟

عند دخول م. إىل املدرسة كان عمره ثالث  سنوات ونصف.

□ كال هل املفحوص متكيّف يف مدرسته؟  ■  نعم  

□ كال ■  نعم   هل للمفحوص أصدقاء يف املدرسة؟ 

■ كال □نعم   هل يسبب مشاكل يف املدرسة؟   

□ ضعيف جداً ما هو مقدار توفيقه يف الدراسة؟   ■ممتاز□ متوسط□ ضعيف 

ما هي عالقة املفحوص بأفراد املدرسة؟ (حّدد العالقة: ممتازة – جيدة – ال بأس بها – متوترة...) 

األستاذ بشكل عاماألصدقاء يف املدرسةاملدير

جيدةممتازةممتازةاملفحوص
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ما هو هذا الصف؟   □نعم  ■ كال   هل أعاد املفحوص صفاً؟    

■ كال □ نعم   هل هناك مصاعب دراسية لدى املفحوص؟ 

4 ـ معلومات نفسية – إجتامعية :

كيف تّم توجيه املفحوص عند املعالج النفيس؟

تــّم توجيــه الطفــل عنــد األخصــايئ النفــيس مــن قبــل املدرســة حيــث الحظــت معلمــة صفــه بــأن م. ينزوي 

كثــرياً عــىل نفســه وتغــريت ترصفاتــه وأصبــح ولــداً يخــاف وال يحــب املشــاركة يف الحصــص الدراســية كــام 

ال يحــب أن يلعــب مــع أصدقائــه يف فــرتة اإلســرتاحة. 

ما هي الظروف التي ساعدت عىل ظهور املشكالت عند املفحوص؟

ال ظــروف واضحــة أدت إىل هــذا القلــق ولكــن طبعــاً تهديــدات األب لإلبــن م. أخافتــه ورمبــا هــذا هــو 

الســبب الرئيــيس للقلــق ومــن الخصــاء.  

■ كال □ نعم   هل مييل املفحوص للتحدث مع نفسه؟  

□خيايل هل هو؟      ■واقعي   

كيف كان مزاج / ترصفات املفحوص خالل املقابلة األوىل؟

□ رسيع الغضب  ■ لطيفاً   □ غري مهتم بيشء   ■ متفائالً 
□ معارضاً  □ متشامئاً   ■ خجوالً   ■ فرحاً  

ً □ متحفظا ■ هادئاً   □ وقحاً    □ مهموماً 
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5 ـ نتائج اإلختبارات الشخصية:

 R – CMAS :حسب سلم
العالمة املعياريةالدرجة املئويةالعالمة اإلجاملية

العالمة اإلجاملية للقلق

Note totale d’anxiété

.        22         ..        97         ..        70       .

I . القلق الجسدي

Anxiété Physiologique     

.       10        ..        99         ..        18       .

II. القلق / الحساسية املفرطة

 Inquiétude / Hypersensibilité 

.         9        ..        93         ..         15        .

III. اإلنشغال اإلجتامعي / الرتكيز

Préoccupations sociales / concen- 

   tration

.       4        ..        78         ..        12        .

Mensonge كذب .IV.         2        ..        13         ..         6         .

 :R – CMAS تحليل اإلختبار

بعــد متريــر وتصليــح هــذا اإلختبــار، حصلنــا عــىل نتائــج مهمــة حــول موضــوع القلــق الــذي يعــاين منــه 

الطفــل م. :  عالمــة معياريــة (6) لفئــة الكــذب وعالمــة إجامليــة للقلــق (70) مــام جعلــت منــه ولــداً قلقــاً 

جــداً ( %97 مــن مجمــل األطفــال القلقــني / املعيــار األمــرييك لهــذا الرائــز). حيــث نالحــظ بــأن معظــم 

أجوبتــه كانــت تــدور حــول القلــق (70) والقلــق الجســدي (العالمــة املعياريــة 18) والحساســية املفرطــة 

(العالمــة املعياريــة 15) واإلنشــغال اإلجتامعــي / الرتكيــز (العالمــة املعياريــة 12). 

لذا من خالل املقابالت واختبار  R – CMAS ميكننا أن نستلخص النقاط التالية عن الطفل م.:

1 ـ طفــل قلــق، حيــث ذكــر عــدة مــرات خــالل متريــر اإلختبــار بأنــه ال يحــب أن يحلــم أحالمــاً 

بشــعة ويخــاف منهــا. 
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2 ـ قلق الرتكيز وقلة إهتامم بالنشاطات. 

3 ـ يعاين الطفل من القلق الجسدي املفرط (99 %) والعالمة املعيارية 18 (مرتفعة جداً)

4 ـ الطفل بحاجة لعالج نفيس لتخفيض القلق عنده. 

 MDI – C :حسب سلم
العالمة املعياريةالدرجة املئويةالعالمة اإلجاملية

Anxiété / 63        ..       91        ..        7        .القلق       .

 Estime de Soi  / 80        ..       99        ..        8        .تقدير الذات       .

Humeur triste/ 71        ..       98        ..        7        .مزاج حزين       .

 Sentiment d’impuissance /71        ..       98        ..        9        .شعور بالعجز       .

 / Introversion sociale 63        ..       90        ..        3        .اإلنغالق اإلجتامعي       .

Faible Energie/ 57        ..       76        ..        3        .طاقة ضعيفة       .

/ Pessimisme  67        ..       96        ..        6        .تشاؤم       .

Provocation / 43        ..       24        ..         1       .إستثارة       .

.       68        ..       96        ..       44       .املجموع

 :MDI – C تحليل اإلختبار

بعــد متريــر هــذا اإلختبــار، املجمــوع العــام للطفــل م. هــو 68 (العالمــة املعياريــة ) هــذه عالمــة عاليــة يف 

معيــار اإلكتئــاب. أمــا عالمــات األخــرى لهــذا  الطفــل يف الســالمل اإلختبــار هــي التاليــة:

قلــق، (العالمــة املعياريــة 63) – تقديــر الــذات، (العالمــة املعياريــة 80) – مــزاج حزيــن، (العالمــة املعيارية 

ــة  ــة 63) – طاق ــة املعياري ــي، (العالم ــالق اإلجتامع ــة 71) – اإلنغ ــة املعياري ــز، (العالم ــعور بالعج 71) ش

ضعيفــة، (العالمــة املعياريــة 57) – تشــاؤم، (العالمــة املعياريــة 67) – إســتثارة، (العالمــة املعياريــة 43). 

العالمة األكرث إرتفاعاً عند م. هي عالمة «تقدير الذات» و «املزاج الحزين»  و«الشعور بالعجز». 
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من خالل هذا اإلختبار ميكننا أن نستعرض النقاط التالية:

MDI – C 1 ـ ال أفكار إنتحارية عند الطفل ح. حسب اإلختبار

2 ـ درجة القلق عالية عند الطفل م. بسبب قلق / عقدة الخصاء التي مير بها الطفل. 

3 ـ مزاج حزين وعدم تقدير الذات هام نقطتا ضعف الطفل م. 

6 ـ إختبار تفهم املوضوع لألطفال:

زمن إجراء للوحة: دقيقة و10 ثانية زمن الرجع: 5 ثوان   اللوحة رقم 1   

أرى عصافــري كــام أرى جاطــاً مــن األرز أو الشــوربا. إلنهــا جائعــة هــذه العصافــري. رمبــا ســتأيت األم وتقــدم 

لهــم الطعــام. ثــم ســيأيت االب وســيأكل مــع األم (ســكوت). ســيأكلون كلهــم وســيخلدون إىل النــوم.

زمن إجراء للوحة: دقيقة و 50 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   اللوحة رقم 2  

ثالثة دببة تلعب بشد الحبلة (سكوت)- 

(املعالج): أخربين أيضاً عن هذه اللوحة!

الــدب الصغــري مل يحــب كثــرياً اللعبــة ألنــه كان يــرى بــأن الحبــل ســينقطع لــذا قــرر - 

االنســحاب مــن اللعبــة وأن يلعــب لعبــة ثانيــة.

زمن إجراء للوحة: 50 ثانية  زمن الرجع: 15 ثانية    اللوحة رقم 3  

إنــه األســد وبقربــه فــأرة واألســد عجــوز وال يســتطيع أن ميــيش جيــداً ولكنــه قــوي بالرغــم مــن ذلــك ولديه 

عصــا قويــة جــداً وهــذه الفــأرة تســاعده دامئــاً بالرغــم مــن أنــه اصبــح عجــوزاً جــداً. 

زمن الرجع: 15 ثانية زمن إجراء للوحة: دقيقة و55 ثانية اللوحة رقم 4  

إنه الغزال وابنها الغزال يقود دراجته الهوائية ومعهام األخ الصغري املوجود يف بطن األم. (سكوت) 

 الغزالن ذاهبة إىل الغابة لتلعب ولكن الغزال الصغري خائف قليالً 
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(سكوت مطول) 

ويخــاف منــه وقــال ألمــه إنــه يريــد الرجــوع إىل البيــت ولكــن األم قالــت لــه: «أنــا معــك وال تخــف» ثــم 

أىت األب وحمــى الولــد وحمــى إبنــه الصغــري. 

زمن إجراء للوحة: 55 ثانية زمن الرجع: 5 ثوان   اللوحة رقم 5   

إنها غرفة ليس فيها ضو. (سكوت)- 

(املعالج): وماذا ترى أيضاً؟

 الدبان نامئان يف رسير األطفال. إنهام يلعبان ولكن بعد فرتة ستنام كلها. - 

زمن إجراء للوحة: دقيقة زمن الرجع: 0 ثانية    اللوحة رقم 6   

هــذه عائلــة فقــرية. إنهــا ثالثــة دببــة نامئــة يف املغــارة. ليــس لديهــم بيــت والــدب الصغــري زعــالن ألن ليــس 

لديــه رسيــر ينــام عليــه. ســيبقى طــول الليــل مســتيقظاً ويتمنــى لــو لديــه غرفــة. ولكــن يومــاً مــا ســيكرب 

وســيصبح لــه غرفــة.  

زمن إجراء للوحة: دقيقة  زمن الرجع: 10 ثانية    اللوحة رقم 7  

إنــه القــرد والنمــر يتشــاجران. ســيهجم النمــر عــىل القــرد ورمبــا ســيقطع لــه ذيلــه ألن القــرد رضبــه وال 

يتــرصف بشــكل جيــدة. يجــب دامئــاً أن نتــرصف بطريقــة جيــدة وإال ســنعاقب. 

زمن إجراء للوحة:  دقيقة و20 ثانية زمن الرجع: 5 ثوان  اللوحة رقم 8  

- هل هذه الصورة أيضاً يجب أن أخرب عنها قصة؟.

(املعالج):نعم!  ماذا يدور يف رأسك عندما رأيت الصورة؟

-  أرى قــروداً وكأنهــا مجموعــة وكأنهــا تتحــدث عــن موضــوع. رمبــا القــردان يتكلــامن عــن القــرد الصغــري 

ويقــوالن إنــه ال يســمع كلمــة أهلــه وهــو خــدوم، ولكــن األم تقــول لــه إنــك جيــد وإننــي أحبــك كثــرياً.
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زمن إجراء للوحة: 45 ثانية  زمن الرجع: 5 ثوان   اللوحة رقم 9   

إنــه األرنــب لوحــده يف البيــت وال يحــب أن يكــون لوحــده ولكــن والديــه قــاال لــه إنهــام خارجــان مــن 

البيــت يســهران عنــد الجــريان. ويف منتصــف الليــل اســتيقظ وكان لوحــده وبعــد قليــل رجعــت األم مــن 

الســهرة وحضنتــه ونــام جيــداً. 

زمن إجراء للوحة:  دقيقة زمن الرجع: 20 ثوان     اللوحة رقم 10  

يف هــذه الصــورة إنهــا الكلبــة وهــذا إبنهــا إنهــا ترضبــه ألنــه ال يســمع الكلمــة ابــداً. إنــه خائــف جــداً كــام 

ســيرضبه والــده. إنــه خائــف لســبب ترصفاتــه غــري الالئقــة. هــذا كل يشء. 
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الحالة رقم 5

الطفلة أ. يتيمة األب واالم، تعاين من اإلكتئاب 

(الشخص الذي يديل باملعلومات: مسؤولة امليتم)

1 ـ معلومات عامة عن املفحوص:

تاريخ إجراء اإلختبار : 22/05/2012  اإلسم الثاليث للمفحوص: أ.  الجنس: أنثى

عمر املفحوص: 10 سنوات وشهران تاريخ الوالدة:  16/03/2002  

أعضاء العائلة: ال معلومات دقيقة عن أهل هذه الطفلة، الذين تركوها وكانت رضيعة. هذه الفتاة تعيش يف 

ميتم مع العديد من األطفال وسألت عدة مرات مسؤويل امليتم أين أهلها؟ تريد أن تعيش معهم، تريد أن 

تلتقي بهم، ... ولكن ال معلومات عنهم وذلك أحبطت الفتاة ومرّت مبرحلة إكتئاب. 

ما هي مصادر القلق عند الطفلة أ.؟

تّم العثور عىل الطفلة أ. قرب امليتم وكان عمرها أياماً. وتربت وعاشت يف هذا امليتم الذي أمن لها بقدر 

املستطاع الرعاية والحب. ولكن ظلت هذه الفتاة تتساءل أين أهلهاحتى أصبح هذا املوضوع يشغل بالها 

طول الوقت. 

منذ حوايل الثالثة أشهر، إنزوت أ. وأصبحت كئيبة وال تريد التحدث مع أحد إال مع بعض األشخاص يف امليتم 

وأغلبيتهم نساء يف العقد الرابع (صورة األم من خالل السيدات اللوايت يعملن يف امليتم). طلب من معالج 

نفيس ان يحدد حالة الطفلة أ. والبدء بالعالج النفيس لها. 

■ كال □ نعم   هل هناك حاالت طالق يف العائلة؟  

■ كال □ نعم   هل هناك حاالت زواج ثان يف العائلة؟ 

■ كال □ نعم   هل هناك أمراض وراثية يف األرسة؟ 
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2 ـ معلومات شخصية عن املفحوص:

ما هي النشاطات التي ميارسها املفحوص؟  

نشاطات الطفلة أ. محددة وفردية. فهي تحب سامع املوسيقى والرسم. كام أحب يشء لقلبها هي قصص 

ما قبل النوم. 

ما هي عادات املفحوص:

■ كوابيس □ هادىء □ ميش خالل النوم ■ مخاوف من الليل  - النوم: ■ مضطرب  

□ كال - سلس البول: ■ نعم 

□ وجع بطن بعد األكل - األكل: □ شهية مضطربة■ ال شهية□ األكل بني الوجبات 

□ حركات يف الوجه□ عادة رسية □ مص األصبع  - عادات سيئة: □ قضم األظافر  

ما هي الصفات التي يتحّىل بها املفحوص:

□ الغرية   ■ املشاكسة ■ العدوانية  ■ اإلنعزال  ■ القلق  ■ اإلستقاللية 
□ الرسقة    □ التمرد■ الصمت  □ كرثة الكالم     ■ الخوف■ الشعور باملسؤولية  

□ اإلنفتاح إجتامعي ■ اإلجتهاد □ الكسل□ النضج  ■ العصبية  ■ اإلعتامد  
□الكذب □ صعب اإلرضاء □ املساملة □محب لآلخر □ األنانية  ■ الغضب 

هل أصيب املفحوص بحادث معني أو عارض معني؟ 

■ التشنجات  □ مرض الرسطان   □ الربو  □ الصمم  □ الرصع 
■ الغثيان □ التأتأة  ■ قلة النوم   □أعراض أخرى  ■ الصداع□ اإلغامء 

النظام يف امليتم:

□ نظام  يعتمد عىل العقاب والقسوة  ■ نظام  يعتمد عىل الحوار  □ نظام  يعتمد عىل العقاب 
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3 ـ معلومات الدراسة للمفحوص:

ما كان عمر املفحوص عند دخوله إىل املدرسة؟

عند دخول س. إىل املدرسة كان عمرها أربع  سنوات.

■ كال هل املفحوص متكيّف يف مدرسته؟   □ نعم  

■ كال هل للمفحوص أصدقاء يف املدرسة؟  □ نعم  

■ كال □نعم   هل يسبب مشاكل يف املدرسة؟   

□ ضعيف جداً ما هو مقدار توفيقه يف الدراسة؟   □ممتاز■ متوسط  □ ضعيف 

ما هي عالقة املفحوص بأفراد امليتم؟ (حّدد العالقة: ممتازة – جيدة – ال بأس بها – متوترة...) 

األستاذ بشكل عاماألصدقاء يف املدرسةاملدير
ممتازةمتوترةجيدةاملفحوص

ما هو هذا الصف؟   □ نعم،  ■ كال   هل أعاد املفحوص صفاً؟    

□ كال ■ نعم   هل هناك مصاعب دراسية لدى املفحوص؟ 

ما هي املواد التي ينفر منها املفحوص وملاذا؟

 

سبب عدم رغبة املفحوص للامدة؟املادة
«ال أحب اللغات، ال أفهمها».اللغة األجنبية (فرنيس)

4 ـ معلومات نفسية – إجتامعية:

كيف تّم توجيه املفحوص عند املعالج النفيس؟

تّم توجيه الفتاة أ. عند املعالج النفيس من قبل مسؤولة امليتم حيث تعيش الطفلة منذ كانت رضيعة. 

مّم يشكو املفحوص بشكل عام؟ 

تشكو الفتاة أ. من النقص يف العاطفة وعدم القدرة عىل التأقلم يف الحياة اإلجتامعية وعدم تقبل حالتها 

اإلجتامعية. كل هذه املؤرشات جعلت من أ. فتاة كئيبة مع إحتامل كبري بأنها تعاين من اإلكتئاب. 
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ما هي الظروف التي ساعدت عىل ظهور املشكالت عند املفحوص؟

عدم تقبل واقعها واملقارنة مع أطفال آخرين ومع أشخاص آخرين ساعد من جعل الفتاة أ. كئيبة وحزينة . 

■ كال □ نعم   هل مييل املفحوص للتحدث مع نفسه؟  

□خيايل هل هو؟      ■واقعي   

كيف كان مزاج / ترصفات املفحوص خالل املقابلة األوىل؟

□ رسيع الغضب  ■ لطيفاً   ■ غري مهتم بيشء   □ متفائالً 
□ معارضاً  ■ متشامئاً  ■ خجوالً   □ فرحاً  

ً ■ متحفظا ■ هادئاً   □ وقحاً    ■ مهموماً 

5 ـ نتائج اإلختبارات الشخصية:

 R – CMAS :حسب سلم
العالمة املعياريةالدرجة املئويةالعالمة اإلجاملية

العالمة اإلجاملية للقلق

Note totale d’anxiété

.        24     ..        99    ..    75     .

I . القلق الجسدي

Anxiété Physiologique     

.          9     ..        99       ..    17     .

II. القلق / الحساسية املفرطة

 Inquiétude / Hypersensibilité 

.        11    ..          98     ..    16        .

III. اإلنشغال اإلجتامعي / الرتكيز

Préoccupations sociales / concentration 

.        4      ..        79      ..      12      .

Mensonge كذب .IV.              ..        5       ..         5     .
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 :R – CMAS تحليل اإلختبار

بعد مترير هذا اإلختبار للطفلة أ.، كانت النتائج التالية: عالمة معيارية (5) لفئة الكذب وعالمة إجاملية 

للقلق (75) وهذه عالمة جداص عالية ( 99 % من مجمل االطفال القلقني / املعيار األمرييك لهذا الرائز). 

أما النتائج العالية األخرى التي حصلنا عليها من R – CMAS هي: 

القلق والحساسية املفرطة (العالمة املعيارية 16) والقلق الجسدي (العالمة املعيارية 17) واإلنشغال 

اإلجتامعي (العالمة املعيارية 12). 

لذا ميكن إستخالص النقاط التالية من هذا اإلختبار:

5 ـ طفلة قلقة  مع صعوبة يف الرتكيز والتأقلم اإلجتامعي. 

6 ـ املتابعة النفسية مهمة للتفريغ عن األحاسيس واألفكار السلبية

 MDI – C :حسب سلم
العالمة املعياريةالدرجة املئويةالعالمة اإلجاملية

Anxiété / 53        ..       63        ..        4        .القلق       .

 Estime de Soi  / 73        ..       99        ..        7        .تقدير الذات       .

Humeur triste/ 75        ..       99        ..        8        .مزاج حزين       .

 Sentiment /شعور بالعجز

 d’impuissance

.        6        ..        94       ..        67       .

 Introversion اإلنغالق اإلجتامعي

 / sociale

.        7        ..        99       ..        75       .

Faible Energie/ 80        ..        99       ..        8        .طاقة ضعيفة       .

/ Pessimisme  73        ..       99        ..        8        .تشاؤم       .

Provocation / 51        ..       40        ..         2       .إستثارة       .

.        70       ..       98        ..       50       .املجموع
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 :MDI – C تحليل اإلختبار

معيار  يف  عالية  عالمة  هذه   ( املعيارية  (العالمة   70 هو  للطفلة س.   MDI – C إلختبار  العام  املجموع 

اإلكتئاب. عالمات الطفلة أ. للسالمل اإلختبار هي التالية:

قلق، (العالمة املعيارية 53) – تقدير الذات، (العالمة املعيارية 73) – مزاج حزين، (العالمة املعيارية 75) 

شعور بالعجز، (العالمة املعيارية 67) – اإلنغالق اإلجتامعي، (العالمة املعيارية 75) – طاقة ضعيفة، (العالمة 

املعيارية 80) – تشاؤم، (العالمة املعيارية 73) – إستثارة، (العالمة املعيارية 51). 

العالمة األكرث إرتفاعاً عند أ. هي عالمة ”طاقة ضعيفة“ وبعد ”تقدير الذات“ و”التشاؤم“.  

من خالل هذا اإلختبار ميكننا أن نؤكد النقاط التالية:

1 ـ درجة القلق عالية عند الطفلة أ. والشعور بالرتك والحرمان العاطفي. 

MDI – C 2 ـ ال أفكار إنتحارية عند الطفل أ. حسب اإلختبار

3 ـ عدم تقدير الذات والتشاؤم من أهم نقاط الضعف عند الطفل ح. 

6 ـ إختبار تفهم املوضوع لألطفال:

زمن إجراء للوحة: دقيقة و 30 ثانية اللوحة رقم 1  زمن الرجع: 20  ثانية  

(سكوت مطول)  إنها عائلة، الدجاجة األم حرضت الطعام للصيصان. إنها فرحة وإنها تأكل كثرياً.

زمن إجراء للوحة: دقيقة و 35  ثانية اللوحة رقم 2  زمن الرجع: 50  ثانية 

(سكوت مطول)  إنهم دببة يلعبون: هذا األب واألم واإلبن يشدون بالحبل. إنها عائلة ممتازة. إنه نهار 

األحد.

زمن إجراء للوحة: دقيقة و 40 ثانية اللوحة رقم 3  زمن الرجع: 45  ثوان  

الفــأرة هــذه  ، هــو أســد وهــو يفكــر مبــاذا ســيطعم  الحيــوان يفكــر  (ســكوت مطــول)  هــذا 

كيــف يــدري  ال  ألنــه  حزيــن  إنــه  مطــول)  (ســكوت  كثــرياً  ويحبهــا  قلبــه  عــىل  عزيــزة  الفــأرة 
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 يجعل الفأرة سعيدة. هو حزين دامئاً.

زمن إجراء للوحة: دقيقة و 45 ثانية اللوحة رقم 4  زمن الرجع: 25  ثوان  

(سكوت مطول)  إنها (سكوت) كثري (سكوت) هنا نرى الشجرة والكثري من الحيوانات. وهذا الغزال لديه 

دراجة هوائية. أنا لدي أيضاً دراجة هوائية. أحب أن أقودها. و«هذه» تذهب مع أطفالها إىل املدرسة 

هناك حفلة. وهي تريد أن تذهب مع أطفالها إىل املدرسة. وهنا «هذا» خائف قليالً. 

زمن إجراء للوحة: دقيقتان زمن الرجع: 35  ثانية    اللوحة رقم 5  

(سكوت مطول)  إنها غرفة نوم. الكل نائم.

(سكوت مطول) 

(املعالج): وماذا حصل؟

هذا الدب الصغري حزين جداً وهو ينام لوحده وال يدري ماذا يفعل. 

زمن الرجع: 30 ثوان زمن إجراء للوحة: دقيقة و 50 ثانية اللوحة رقم 6  

(سكوت مطول)

(املعالج): ماذا ترين يف هذه الصورة؟

- إنها ثالثة دببة نامئة. وهذا الدب الصغري يحب كثرياً النوم. كل هذه العائلة تحب النوم كثرياً (سكوت)

(املعالج): ماذا ترين ايضاً؟

- ال أرى شيئاً الدببة تحب النوم مثيل. وهذا الدب الصغري يحاول أن ينام ألنه بعض األحيان ال يستطيع 

النوم. 

زمن إجراء للوحة: دقيقة و30 ثانية زمن الرجع: 20 ثانية   اللوحة رقم 7  

(سكوت) هذا النمر هجم عىل القرد (سكوت)  ألن القرد كان يحاول أن يداعبه. (سكوت)  فهجم عليه 

ورضبه. 
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زمن إجراء للوحة: 30 ثانية زمن الرجع: 15 ثانية    اللوحة رقم 8  

(سكوت) إنها عائلة : أم وإبن والجريان يتحدثون ويريدون الخروج من البيت ليشرتوا األغراض. 

زمن إجراء للوحة : 40  ثانية زمن الرجع: 15 ثانية    اللوحة رقم 9 

ال أرى شيئاً يف هذه الصورة. رمبا هذا الحيوان هو أرنب واتصل بأهله ليعودوا إىل البيت. إنه حزين وقلق 

وخائف (سكوت مطول)

زمن إجراء للوحة :  45 ثانية زمن الرجع: 15 ثانية    اللوحة رقم 10 

األم ترضب الولد ألنه ال يسمع كلمتها. إنه ولد شقي ولكن بالرغم من ذلك األم تحبه كثرياً وهذا هو حب 

األم.  
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تحليل اإلختبار

بعــد متريــر كل اإلختبــارات الشــخصية، ظهــر النتيجــة بــأّن الفتــاة أ. تعــاين مــن بعــض ســامت اإلكتئــاب 

نتيجــة لتواجدهــا بامليتــم ولغيــاب الوالديــن وحاجتهــا العاطفيــة التــي بــدأت تظهــر لديهــا مــام زاد مــن 

تفاقــم االكتئــاب لديهــا.

املوضــوع األســايس: ظهــر مــن خــالل الشــعور بالوحــدة ومــا تســببه مــن قلــق لــدي الطفلــة أ. والحاجــة 

للدعــم والحنــان العاطفــي. البطــل األســايس يف القصــص كان الشــخص الضعيــف والــذي متثــل بالطفلــة . 

ــوم والعــدوان. وكل هــذه  ــة، الوحــدة، الن ــة: الحاجــة للعائل ــاط التالي ــرت بالنق ــة، ظه ــا بالنســبة للبيئ أم

ــه  ــاً عنــد األطفــال الذيــن يعانــون مــن الوحــدة والكآبــة. والظهــور الدائــم للعائلــة ل النقــاط تظهــر غالب

داللتــه عــىل رغبتهــا للعيــش ضمــن عائلــة بســبب الحرمــان العائــيل. الشــخصيات العائليــة األكــرث تكــراراً 

هــي األم مــام يــدل عــىل حاجــة الطفلــة لوجــود «األم» يف حياتهــا وإعطائهــا الدعــم العاطفــي.

الرصاعات ظهرت من خالل:

- الحرمان العاطفي (اللوحة رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ...)

- الشعور بانعدام األمن (اللوحة رقم 7) 

- الحاجة لوجود األم أو العائلة (اللوحة رقم 4 ورقم  5).

آليــات الدفــاع األكــرث تكــرارا هــي االندماجيــة مــع األم (اللوحــة رقــم 1 ورقــم 2 ورقــم 3 ورقــم 4 ورقــم  

ورقــم6 ورقــم 8). واإلخضــاع للمنطــق (اللوحــة رقــم 1 ورقــم 2 ورقــم 3 ورقــم 4 ورقــم 6).

متيــزت قصــص هــذه الفتــاة، بكثــري مــن حــاالت التوقــف والصمــت املتكــرر مــام اســتدعى تدخــل املعالــج. 

ظهــرت األنــا األعــىل يف أغلــب الصــور بشــكل «رحــوم», مــع غيــاب األنــا األعــىل يف بعــض الصــور. 
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أما األنا، فظهرت بشكل متكيف مع طريقة تفكري منطية ونهايات مقبولة يف بعض األحيان.

مــن خــالل االختبــار تبــني أن الطفلــة أ.  تعــاين مــن بعــض ســامت االكتئــاب نتيجــة لعــدم وجــود ســند 

عاطفــي يف حياتهــا. فبســبب وجودهــا يف ميتــم، تشــعر أ. بحاجــة ملّحــة للتواجــد مــع عائلــة خاصــًة مــع 

أم تســاعدها وترعاهــا وتهتــم بهــا. 

الحالة رقم 6 

الفتاة د. تعاين من تأخر عقيل بسيط

(الشخص الذي يديل باملعلومات: األم)

1 ـ معلومات عامة عن املفحوص:

تاريخ إجراء اإلختبار : 29/11/2012  اإلسم الثاليث للمفحوص: د.    الجنس: أنثى

عمر املفحوص: 11 سنة و خمسة أشهر تاريخ الوالدة:  08/06/2001  

أعضاء العائلة:
مشاكل نفسيةاملهنةالتعليمالعمر الحايل

-موظف يف الرشكةثانوي41 سنةاألب

-مدرّسةجامعي43 سنةاألم

18 سنةج. (ذكر) --ثانوي 

ال مشكلة نفسية، فقط تأخر -مدرسة متخصصة11 سنةد. (أنثى)

عقيل

--حضانة3 سنواتو. (أنثى)

■ كال □ نعم  هل هناك حاالت طالق يف العائلة؟  

■ كال □ نعم  هل هناك حاالت زواج ثان يف العائلة؟ 

■ نعم: مرض القلب – سكري – □ كال   هل هناك أمراض وراثية يف األرسة؟ 

                                                                                  ضغط دم مرتفع  
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2 ـ معلومات شخصية عن املفحوص:

ما هي النشاطات التي ميارسها املفحوص؟  

نشاطات الطفلة د. محددة وفردية. فهي تحب التلوين وسامع املوسيقى.

ما هي عادات املفحوص:

■ كوابيس ■ هادىء □ ميش خالل النوم ■ مخاوف من الليل  - النوم: □ مضطرب  

□ كال - سلس البول: ■ نعم 

■ األكل بني الوجبات■ وجع بطن بعد األكل - األكل: □ شهية مضطربة□ ال شهية 

■ حركات يف الوجه□ عادة رسية ■ مص األصبع  - عادات سيئة: □ قضم األظافر  

ما هي الصفات التي يتحّىل بها املفحوص:

□ املشاكسة □ الغرية  □ اإلنعزال□ العدوانية  □ القلق  □ اإلستقاللية 
□ الخوف     ■الشعور باملسؤولية   □ التمرد■ الصمت■ كرثة الكالم  □ الرسقة 

■ اإلجتهاد□ الكسل□ النضج  ■اإلنفتاح اإلجتامعي □ اإلعتامد   □ العصبية 
□ صعب اإلرضاء ■ املساملة ■ محب لآلخر □ األنانية□الكذب   □ الغضب 

هل أصيب املفحوص بحادث معني أو عارض معني؟ 

□ التشنجات  □ مرض الرسطان   □ الربو  □ الصمم  □ الرصع 
□ الغثيان■ التأتأة    □ قلة النوم □أعراض أخرى  □ اإلغامء  □ الصداع 

مــا هــي عالقــة املفحــوص بأفــراد عائلتــه؟ (حــّدد العالقــة إذا كانــت: ممتــازة – جيــدة – ال بــأس بهــا – 

متوتــرة...) 
و. (األخت)ج. (األخ)األماألب

ممتازةممتازةممتازةممتازةاملفحوص

النظام يف البيت:

□ نظام  يعتمد عىل العقاب  ■ نظام  يعتمد عىل الحوار□ نظام  يعتمد عىل العقاب والقسوة 
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3 ـ معلومات الدراسة للمفحوص:

ما كان عمر املفحوص عند دخوله إىل املدرسة؟

عنــد دخــول س. إىل املدرســة كان عمرهــا أربــع  ســنوات. (دخلــت الطفلــة د. إىل مدرســة بــدون برنامــج 

مخصــص لهــا ثــم تــّم نقلهــا إىل مدرســة متخصصــة). 

□ كال هل املفحوص متكيّف يف مدرسته؟   ■ نعم  

□ كال هل للمفحوص أصدقاء يف املدرسة؟  ■ نعم  

□ كال ■ نعم   هل يسبب مشاكل يف املدرسة؟   

□ ضعيف جداً ما هو مقدار توفيقه يف الدراسة؟   □ممتاز□ متوسط■ ضعيف 

ما هي عالقة املفحوص بأفراد املدرسة؟ (حّدد العالقة: ممتازة – جيدة – ال بأس بها – متوترة...) 
األستاذ بشكل عاماألصدقاء يف املدرسةاملدير

ممتازةممتازةممتازةاملفحوص

هل أعاد املفحوص صفاً؟  د. لديها برنامجها الخاص 

هل هناك مصاعب دراسية لدى املفحوص؟ ■ نعم (خاصًة حصص الحساب)□ كال

4 ـ معلومات نفسية – إجتامعية :

كيف تّم توجيه املفحوص عند املعالج النفيس؟

تّم توجيه الطفلة د. عند املعالج النفيس من قبل مركز يهتم باألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة. 

مام يشكو املفحوص بشكل عام؟ 

الطفلــة د. تعــاين مــن بعــض التأخــر العقــيل. طلــب مــن عائلتهــا تقييــم نفــيس كامــل (إختبــارات معرفيــة 

وإختبــارات إســقاطية شــخصية). 
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ما هي الظروف التي ساعدت عىل ظهور املشكالت عند املفحوص؟

خالل والدة الطفلة د. نقص األوكسجني يف رأسها. 

□ كال ■ نعم   هل مييل املفحوص للتحدث مع نفسه؟  

■ خيايل □ واقعي    هل هو؟     

كيف كان مزاج / ترصفات املفحوص خالل املقابلة األوىل؟

■ رسيع الغضب  ■ لطيفاً   ■ غري مهتم بيشء   ■ متفائالً 
□ معارضاً  □ متشامئاَ  □ خجوالً   ■ فرحاً  

ً □ متحفظا ■ هادئاً   □ وقحاً    □ مهموماً 

5 ـ نتائج اإلختبارات الشخصية:

 R – CMAS :حسب سلم

العالمة املعياريةالدرجة املئويةالعالمة اإلجاملية
العالمة اإلجاملية للقلق

Note totale d’anxiété

.      5         ..        14      ..        39       .

I . القلق الجسدي

Anxiété Physiologique     

.        1         ..         6        ..        5       .

II. القلق / الحساسية املفرطة

 Inquiétude / Hypersensibilité 

.        1         ..          9        ..         6        .

III. اإلنشغال اإلجتامعي / الرتكيز

Préoccupations sociales / concentra- 
   tion

.       3         ..       66         ..       11        .

Mensonge كذب .IV.        2         ..          21       ..        7         .
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 :R – CMAS تحليل اإلختبار

بعــد متريــر هــذا اإلختبــار للطفلــة د.، كانــت النتائــج التاليــة: عالمــة معياريــة (7) لفئــة الكــذب وعالمــة 

إجامليــة للقلــق (39) مــام جعلــت الطفلــة غــري قلقــة  ( 14 % مــن مجمــل األطفــال القلقــني / املعيــار 

األمــرييك لهــذا الرائــز). أمــا النتائــج التــي حصلنــا عليهــا مــن R – CMAS هــي التاليــة: 

القلــق والحساســية املفرطــة (العالمــة املعياريــة 6) والقلــق الجســدي (العالمــة املعياريــة 5) واإلنشــغال 

اإلجتامعــي (العالمــة املعياريــة 11). 

لذا ميكن استخالص النقاط التالية من هذا اإلختبار:

10 ـ ال قلق يف النتائج التي حصلنا عليها بعد تصحيح اإلختبار. 

11 ـ تربية متخصصة مهمة جداً لهذا الطفلة. 

 MDI – C :حسب سلم
العالمة املعياريةالدرجة املئويةالعالمة اإلجاملية

Anxiété / 41        ..       18        ..        1        .القلق       .
 Estime de Soi  / 51        ..       55        ..        1        .تقدير الذات       .

Humeur triste/ 44        ..       28        ..        0        .مزاج حزين       .
 Sentiment /شعور بالعجز

 d’impuissance
.        0        ..        17       ..        40       .

 Introversion اإلنغالق اإلجتامعي
 / sociale

.        0        ..        22       ..        42       .

Faible Energie/ 48        ..       44        ..        1        .طاقة ضعيفة       .
/ Pessimisme  49        ..       46        ..        1        .تشاؤم       .

Provocation / 38        ..       12        ..         0       .إستثارة       .
.       40        ..       16        ..         4       .املجموع

 :MDI – C تحليل اإلختبار

املجمــوع العــام إلختبــار MDI – C للطفلــة س. هــو 40 (العالمــة املعياريــة ) هــذه عالمــة ليســت عاليــة 

نســبياً يف معيــار اإلكتئــاب. عالمــات الطفلــة د. للســالمل اإلختبــار هــي التاليــة:
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قلــق، (العالمــة املعياريــة 41) – تقديــر الــذات، (العالمــة املعياريــة 51) – مــزاج حزيــن، (العالمــة املعيارية 

ــة  ــة 42) – طاق ــة املعياري ــي، (العالم ــالق اإلجتامع ــة 40) – اإلنغ ــة املعياري ــز، (العالم ــعور بالعج 44) ش

ضعيفــة، (العالمــة املعياريــة 48) – تشــاؤم، (العالمــة املعياريــة 49) – إســتثارة، (العالمــة املعياريــة 38). 

فال نجد بأّن هناك عالمات عالية يف هذا اإلختبار وميكننا من إستخالص النتائج التالية:

12 ـ ال أفكار إنتحارية 

13 ـ درجة القلق بسيطة جداً 

14 ـ ال تشاؤم وال شعور العجز يف هذا اإلختبار

6 ـ إختبار تفهم املوضوع لألطفال:

زمن إجراء للوحة: 40 ثانية زمن الرجع: 15  ثانية   اللوحة رقم 1   

عصافري وهنا دجاجة، إنها تأكل.  إنها تتسىل مع بعضها.

زمن إجراء للوحة: 30  ثانية زمن الرجع: 5 ثوان  اللوحة رقم 2   

دب يشد الحبلة ومعه دبان آخران يشدان بالحبلة إن الدببة هنا تلعب. 

زمن إجراء للوحة: 45 ثانية  زمن الرجع: 0 ثوان   اللوحة رقم 3   

األسد جالس عىل كرسيه وهو يفكر (سكوت)

(ملعالج): مباذا يفكر؟

- ال أدري هو يفكر! 

زمن إجراء للوحة: 45 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان   اللوحة رقم 4   

إنهم يقودون الدراجة ويتسلون. وهذه إ بنتها وإنهم سيتسلون كثرياً.

زمن إجراء للوحة: 50 ثانية  زمن الرجع: 5 ثوان   اللوحة رقم 5   

إنها غرفة كبرية، وهنا ينام األطفال. 
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زمن إجراء للوحة: 30 ثانية زمن الرجع: 0 ثانية   اللوحة رقم 6   

إنها مغارة يعيش فيها الدببة. ويف هذه املغارة تعيش الدببة. إنه الليل، إن الدببة تنام.  

زمن إجراء للوحة: دقيقة و40 ثانية  زمن الرجع: 20 ثانية   اللوحة رقم 7  

يف الغابة الكبرية هجم النمر عىل القرد والقرد يرضبه. 

زمن الرجع: 0 ثانية  زمن إجراء للوحة: 20 ثانية اللوحة رقم 8  

إنها القرود تتحدث كلها مع بعضها وهذه فناجني من القهوة إنها ترشب القهوة. 

زمن الرجع: 5 ثوان   زمن إجراء للوحة: 30 ثانية  اللوحة رقم 9   

يف غرفة النوم استيقظ األرنب يف الليل ويريد أن يرشب املاء وهنا شباك. 

زمن إجراء للوحة:  20 ثانية زمن الرجع: 0  ثانية    اللوحة رقم 10   

األم والطفل، األم تلعب مع إبنها هذا كل يشء.  
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تحليل اإلختبار

بعد مترير إختبار تفهم املوضوع للطفلة د.، ميكن إستنتاج النقاط التالية:

- مل تظهر أي عالقات عائلية كاملة بل كانت مقترصة باإلشباع الجسدي (الطعام) أو اللعب.

- إجابــات الطفلــة د. كانــت محــدودة و قــد تكــون األســباب لفقــر قدرتهــا عــىل التعبــري بســبب التأخــر 

العقــيل أو التأخــر املعــريف والذهنــي. 

املوضوع الرئيس الذي تتمحور حوله معظم القصص التي رسدتها الطفلة هو النوم واللعب واألكل.

بســبب التأخــر العقــيل الــذي تعــاين منــه كانــت القصــص التــي رسدتهــا بســيطة جــداً وال يوجــد فيهــا أي 

نــوع مــن الخيــال. 

معظــم القصــص التــي رسدتهــا الطفلــة د. ال ميكــن تنقيطهــا لعــدة أســباب: عــدم توفــر مكونــات القصــة 

أو عــدم اكتــامل القصــة... أمــا بالنســبة للرصاعــات، فلــم نجــد رصاعــات واضحــة بســبب عــدم اكتــامل 

القصــص بســبب عــدم النضــج املعــريف عنــد د. 

ــى  ــات أو حت ــد نهاي ــص، مل نج ــض القص ــة . يف بع ــري كامل ــة، غ ــة منطي ــري واقعي ــص غ ــت القص ــام كان ك

ــة.  ــري كامل ــت غ ــص كان ــة القص ــاكل. أغلبي مش

كل هــذه املعطايــات وغريهــا تؤكــد لنــا بــأّن الطفلــة د. تعــاين مــن بعــض التأخــر العقــيل وطبعــاً إختبــار 

ــة  ــج كامل ــِط نتائ ــي مل تع ــاة د. الت ــع الفت ــتعمل م ــال، اس ــع األطف ــع لجمي ــذي يطب ــوع ال ــم املوض تفه

ــأن د. تعــاين مــن بعــض التأخــر العقــيل.  ــا وهــذا يؤكــد ب كأقرانه



168

الحالة رقم 7 

الطفل ر. يعاين من فرط يف الحركة

(الشخص الذي يديل باملعلومات: األم)

1 ـ معلومات عامة عن املفحوص:

تاريخ إجراء اإلختبار : 24/03/2014  اإلسم الثاليث للمفحوص: ر.    الجنس: ذكر

عمر املفحوص: 8 سنوات وشهران تاريخ الوالدة:  23/01/2006  

أعضاء العائلة:
مشاكل نفسيةاملهنةالتعليمالعمر الحايل

مدمن عىل رشب الكحولسائق عموميإبتدايئ53 سنةاألب

 قلقربة منزلإبتدايئ47 سنةاألم

24 سنةف. (ذكر) رشب الكحولحالق رجايلإبتدايئ 

--ثانوي17 سنةب. (ذكر)

--الخامس أسايس12 سنةج. (أنثى)

فرط يف الحركة-الثاين أسايس8 سنواتر. (ذكر)

ما هي مصادر القلق يف العائلة؟

عدوانيــة األب هــي الســبب الرئيــيس لقلــق العائلــة. فالوالــد يــرضب أوالده خاصــة بعــد الــرشب, ال يســتطيع 

الســيطرة عــىل نفســه، فيصبــح رجــالً عنيفــاً فيرضبهــم كــام يــرضب زوجتــه. 

تــّم متابعــة الوالــد عــدة مــرات يف مستشــفيات ويف مراكــز تهتــم باإلدمــان عــىل مختلــف أنواعــه، ولكــن 

مل يكــن هنــاك جــدوى فعليــة لهــذه العالجــات. حاليــاً، الولــد البكــر ف. يــرشب أيضــاً واألم قلقــة عليــه 

وأن يصبــح مثــل أبيــه. الطفــل ر. متأثــر بأبيــه ويكــرر ألمــه أنــه لــو كان رشطيــاً لوضــع ابــاه يف الســجن 

وال يخرجــه ابــداً. 

■ كال □ نعم   هل هناك حاالت طالق يف العائلة؟  

■ كال □ نعم   هل هناك حاالت زواج ثان يف العائلة؟ 

■ كال □ نعم   هل هناك أمراض وراثية يف األرسة؟ 
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2 ـ معلومات شخصية عن املفحوص:

ما هي النشاطات التي ميارسها املفحوص؟  

نشــاطات الطفــل ر. هــي التاليــة: كــرة القــدم (ميــارس هــذه الرياضــة يف ملعــب قــرب بيتــه مــع أصديقائــه 

يف الحــي)، كــرة الســلة (يف املدرســة مــع رفاقــه).

ما هي عادات املفحوص:

■ كوابيس □ هادىء □ ميش خالل النوم □ مخاوف من الليل  - النوم: ■ مضطرب  

□ كال - سلس البول: ■ نعم (بعض األحيان) 

■ األكل بني الوجبات□ وجع بطن بعد األكل - األكل: □ شهية مضطربة□ ال شهية 

■ حركات يف الوجه  □ عادة رسية □ مص األصبع  - عادات سيئة: ■ قضم األظافر  

ما هي الصفات التي يتحّىل بها املفحوص:

■ املشاكسة ■ العدوانية□ الغرية  □ اإلنعزال  ■ القلق  ■ اإلستقاللية 
■ التمرد □ الصمت      ■ كرثة الكالم □ الخوف □ الشعور باملسؤولية   □ الرسقة 

□ الكسل  □ النضج    ■ اإلنفتاح اإلجتامعي □ اإلعتامد □ اإلجتهاد   ■ العصبية 
□ املساملة □محب لآلخر □ األنانية  □الكذب  ■ صعب اإلرضاء ■ الغضب 

هل أصيب املفحوص بحادث معني أو عارض معني؟ 

□ التشنجات  □ مرض الرسطان   □ الرصع □ الصمم □ الربو 
□أعراض أخرى  □ التأتأة  □قلة النوم  ■ الصداع □ اإلغامء ■ الغثيان 

مــا هــي عالقــة املفحــوص بأفــراد عائلتــه؟ (حــّدد العالقــة إذا كانــت: ممتــازة – جيــدة – ال بــأس بهــا – 

متوتــرة...) 
ج. (أخت)ب. (أخ)ف. (أخ)األماألب

ال باس بهاالبأس بهاجيدةجيدة متوترة جداًاملفحوص
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النظام يف البيت:

□ نظام  يعتمد عىل العقاب□نظام  يعتمد عىل الحوار■ نظام  يعتمد عىل العقاب والقسوة
 

3 ـ معلومات الدراسة للمفحوص:

ما كان عمر املفحوص عند دخوله إىل املدرسة؟

عند دخول ر. إىل املدرسة كان عمره أربع  سنوات ونصف.

■ كال هل املفحوص متكيّف يف مدرسته؟   □ نعم  

□ كال هل للمفحوص أصدقاء يف املدرسة؟  ■ نعم  

□ كال ■ نعم   هل يسبب مشاكل يف املدرسة؟   

ما هو مقدار توفيقه يف الدراسة؟   □ممتاز   □متوسط  □ ضعيف  ■ ضعيف جداً

ما هي عالقة املفحوص بأفراد املدرسة؟ (حّدد العالقة: ممتازة – جيدة – ال بأس بها – متوترة...) 
األستاذ بشكل عاماألصدقاء يف املدرسةاملدير

متوترةمتوترة-املفحوص

ما هو هذا الصف؟  الصف الثاين أسايس هل أعاد املفحوص صفاً؟  □ كال   ■ نعم 

□ كال ■ نعم   هل هناك مصاعب دراسية لدى املفحوص؟ 

ما هي املواد التي ينفر منها املفحوص وملاذا؟ 

سبب عدم رغبة املفحوص للامدة؟املادة

اللغة العربية

الحساب

العلوم

اللغة األجنبية

قلة الرتكيز واملشاكل العائلية والعالقة املتوترة مع األب املدمن عىل رشب الكحول 

وغريها من األسباب التي جعلت من الطفل ر. ينفر عن الدرس. خالل حصص 

الدراسة، ال يستطيع الجلوس بهدوء ويستمع لرشح املعلمة، بل «يضايق أصدقاءه» 

فيتم إرساله خارج الصف فيبقى معظم الوقت يف ملعب املدرسة لوحده. 



171

4 ـ معلومات نفسية – إجتامعية :

كيف تّم توجيه املفحوص عند املعالج النفيس؟

تــّم توجيــه الطفــل ر. عنــد املعالــج النفــيس مــن قبــل مديــرة املدرســة طالبــًة تقييــامً شــامالً عــن حالتــه 

وطريقــة مســاعدة هــذا الطفــل الــذي هــو ضحيــة عائلتــه التــي تعــاين الكثــري مــن املشــاكل اإلجتامعيــة 

والنفســية.   

ِممَّ يشكو املفحوص بشكل عام؟ 

فــرط يف الحركــة هــو الســبب الظاهــري الــذي تــّم توجيهــه عنــد املعالــج. ولكــن وراء هــذا التــرصف هنــاك 

أســباب كثــرية أدت إىل جعــل هــذا الطفــل قليــل الرتكيــز وال يهتــم بــيشء، وانتباهــه قليــل جــداً بالنســبة 

لطفــل بعمــره. فطبعــاً قســاوة األب ومشــاكله النفســية (اإلدمــان) وخــوف األم مــن ردات فعــل األب تجــاه 

أوالده،... أثــرت بشــكل ملحــوظ عــىل ترصفــات ر.  

ما هي الظروف التي ساعدت عىل ظهور املشكالت عند املفحوص؟

الظروف التي ساعدت عىل ظهور املشاكل عند املفحوص:

1 ـ جو العائلة املتشنج طول الوقت.

2 ـ إدمان األب للكحول وقساوته وعنفه تجاه أوالده.

■ كال □ نعم   هل مييل املفحوص للتحدث مع نفسه؟  

□خيايل هل هو؟      ■واقعي   

كيف كان مزاج / ترصفات املفحوص خالل املقابلة األوىل؟

■ رسيع الغضب  □ لطيفاً   ■ غري مهتم بيشء   □ متفائالً 
■ معارضاً  □ متشامئاً  □ خجوالً   ■ فرحاً  

ً ■ متحفظا □ هادئاً   ■ وقحاً    □ مهموماً 
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5 ـ نتائج اإلختبارات الشخصية:

 R – CMAS :حسب سلم
العالمة املعياريةالدرجة املئويةالعالمة اإلجاملية

العالمة اإلجاملية للقلق

Note totale d’anxiété

.        13         ..        67         ..        55         .

I . القلق الجسدي

Anxiété Physiologique     

.          4         ..        43          ..        9         .

II. القلق / الحساسية املفرطة

 Inquiétude / Hypersensibilité 

.          2         ..         21          ..         8          .

III. اإلنشغال اإلجتامعي / الرتكيز

Préoccupations sociales / con- 

 centration

.        7         ..        99           ..        18         .

Mensonge كذب .IV.          1         ..          17         ..         7          .

 :R – CMAS تحليل اإلختبار

ــة  ــة الكــذب وعالمــة إجاملي ــة (7) لفئ ــار، حصــل الطفــل ر. عــىل عالمــة معياري مــن خــالل هــذا اإلختب

للقلــق (55) مــام جعلــت منــه ولــداً قلقــاً قليــالً ( 67 % مــن مجمــل األطفــال القلقــني / املعيــار األمــرييك 

ــق  ــة 8) والقل ــة املعياري ــة (العالم ــية املفرط ــة إىل دور الحساس ــض األجوب ــد بع ــام  نج ــز). ك ــذا الرائ له

الجســدي (العالمــة املعياريــة 9) واإلنشــغال اإلجتامعــي (العالمــة املعياريــة 18) عالمــة عاليــة جــداً ومبــا 

أنه يعاين من فرط بالحركة  أي هذه العالمة تأكيداً عىل حالته النفسية. 

إذاً مــن خــالل إختبــار R – CMAS ميكننــا إســتنتاج بــأن ر. طفــل قلــق، خاصــًة خــالل املقابــالت معــه، 

ونقــاط الضعــف عنــد الطفــل مــن خــالل هــذا اإلختبــار:

1 ـ القلق املفرط عنده

2 ـ قلق الرتكيز بسبب فرط بالحركة. 
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 MDI – C :حسب سلم
العالمة املعياريةالدرجة املئويةالعالمة اإلجاملية

Anxiété / 53        ..       63        ..        4        .القلق       .

 Estime de Soi  / 80        ..       99        ..        8        .تقدير الذات       .

Humeur triste/ 57        ..       77        ..        2        .مزاج حزين       .

 Sentiment /شعور بالعجز

 d’impuissance

.        1        ..        34       ..        46       .

 /Introversion sociale 52        ..       57        ..        1        .اإلنغالق اإلجتامعي       .

Faible Energie/ 40        ..       17        ..        0        .طاقة ضعيفة       .

/ Pessimisme  49        ..       46        ..        1        .تشاؤم       .

Provocation / 36        ..       7          ..         0       .إستثارة       .

.       54        ..       64        ..       17       .املجموع

 :MDI – C تحليل اإلختبار

ــة جــداً  ــة ) هــذه عالمــة عالي ــار MDI – C للطفــل ج. هــو 54 (العالمــة املعياري املجمــوع العــام إلختب

وتؤكــد بــان ر. يعــاين مــن بعــض ســامت اإلكتئــاب. 

عالمات الطفل ر. للسالمل اإلختبار هي التالية:

قلــق، (العالمــة املعياريــة 53) – تقديــر الــذات، (العالمــة املعياريــة 80) – مــزاج حزيــن، (العالمــة املعيارية 

ــة  ــة 52) – طاق ــة املعياري ــي، (العالم ــالق اإلجتامع ــة 46) – اإلنغ ــة املعياري ــز، (العالم ــعور بالعج 57) ش

ضعيفــة، (العالمــة املعياريــة 40) – تشــاؤم، (العالمــة املعياريــة 49) – إســتثارة، (العالمــة املعياريــة 36). 

العالمــة األكــرث إرتفاعــاً عنــد ر. هــي عالمــة «تقديــر الــذات» فقــال يف إحــدى املقابــالت: «الجميــع يوجهون 

يل املالحظــات... ال أحــب ذلك». 

من خالل هذا اإلختبار ميكننا أن نؤكد النقاط التالية:

درجة القلق عالية عند الطفل ر. بسبب فرط يف الحركة. 1

2 .MDI – C ال أفكار إنتحارية عند الطفل ر. حسب اإلختبار

املشــاكل العالئقيــة التــي ظهــرت عنــد ر. خــالل املقابلــة ويف املدرســة، ظهــرت . 3

أيضــاً يف اإلختبــار.
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مزاج حزين ونوع من اإلنغالق اإلجتامعي هام نقطتا ضعف الطفل ر. . 4

3 ـ إختبار تفهم املوضوع لألطفال:

زمن إجراء للوحة: 30 ثانية زمن الرجع: 0  ثانية   اللوحة رقم 1   

إنها الصيصان. إنها تأكل. ماذا تريد أن أقول؟

(املعالج): ما يخطر عىل بالك

- أرى الصيصان وهي تأكل.

زمن إجراء للوحة: 40  ثانية زمن الرجع: 0 ثانية   اللوحة رقم 2   

أرى الدببة تلعب بشّد الحبل (سكوت) 

(املعالج): وكيف ستنتهي القصة؟

- إنهم سيلعبون حتى الليل!

زمن إجراء للوحة:  دقيقة و30 ثانية  زمن الرجع: 0 ثوان   اللوحة رقم 3   

- هل هناك العديد من الصور؟

(املعالج): نعم هناك صور. ماذا ترى يف هذه اللوحة؟

- إنه أسد إنه جالس عىل كريس.

(املعالج) وماذا يفعل؟

- ال يشء

زمن إجراء للوحة: 45 ثانية زمن الرجع: 5 ثوان   اللوحة رقم 4   

- إنه كانغورو  وهذا طفل وهذا إبنها يقود الدراجة. إنها ذاهبة! (سكوت)

(املعالج): وإىل أين هي ذاهبة؟

- لتزور أصدقاءها! (سكوت)

(املعالج): كيف ستنتهي القصة؟

- ال أدري
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زمن إجراء للوحة: 20  ثانية  زمن الرجع: 0 ثانية    اللوحة رقم 5   

إنها غرفة نوم (سكوت) هناك دب نائم. إعتقدت أنها صورة فارغة. 

زمن إجراء للوحة: 20 ثانية زمن الرجع: 0 ثانية   اللوحة رقم 6   

هذه غرفة نوم أيضاُ، إنها مغارة. ال أريد أن أكمل. 

(املعالج) : لَِم ال تريد؟

- ال أريد

(املعالج) ميكننا أن نجرب بعض الصور؟

- حسناً ولكن صورة اخرى 

زمن إجراء للوحة: 30  ثانية  زمن الرجع: 5  ثوان    اللوحة رقم 7   

- إنه منر هجم عىل القرد وسيرضبه كثرياً. إنه يحب أن يرضب ألن القرد ال يطاق. 

(املعالج): وكيف ستنتهي القصة؟

-  ال ادري ولكن القرد سيتصالح مع النمر.

زمن إجراء للوحة: 35 ثانية زمن الرجع: 0 ثانية  اللوحة رقم 8   

- هل ميكنني أن آخذ صورة أخرى؟

(املعالج): نعم بعدما ننتهي من هذه الصورة.

- حسناً، إنها عائلة قرود تتحدث وترشب الشاي. 

زمن الرجع: 5 ثوان   زمن إجراء للوحة: 25  ثانية  اللوحة رقم 9   

إنه األرنب نائم لوحده يف غرفته ثم سيرصخ ألنه سيخاف من يشء. 

(املعالج): ِممَّ سيخاف

- سريى وحشاً!

زمن إجراء للوحة:  20 ثانية زمن الرجع: 0  ثانية   اللوحة رقم 10   

هنا األب يرضب اإلبن ألنه ال يسمع كلمته. هذا كل يشء.  
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تحليل اإلختبار

بعد مترير إختبار تفهم املوضوع لألطفال، ميكننا إستنتاج النقاط التالية:

1 ـ ظهــر لــدى الطفــل ر. الكثــري مــن الكبــت و القمــع  الــذي هــو نتيجــة العنــف األرسي الــذي يتعــرض 

لــه  اذ أنــه امتنــع عــن رسد قصــص كاملــة لهــا نهايــات جيــدة و كذلــك فــإن شــعوره بامللــل الرسيــع 

و عــدم القــدرة عــىل الرتكيــز لوقــٍت طويــل مــن األســباب األخــرى لإلجابــات املختــرصة التــي قدمهــا. 

2 ـ يقتــرص مبــدأ األرسة عــىل اإلشــباع الفيزيولوجــي غــري مكرتثــة بتقديــم العاطفــة الالزمــة التــي يحتاجهــا 

الطفــل و هــذا مــن االســباب التــي تــؤدي إىل التأخــر الــدرايس لديــه ،عــدا ذلــك فــإن العنــف الــذي 

يتعــرض لــه الطفــل بشــكل مســتمر و الجــو العائــيل املرتبــك  املشــحون بالخالفــات املســتمرة خلــق 

مشــاعر مــن الخــوق و القلــق لديــه.

ــب يف  ــامل التخري ــل إىل أع ــه ميي ــد ر. أي إن ــة عن ــص، العدواني ــض القص ــار يف بع ــذا اإلختب ــر ه 3 ـ أظه

املدرســة، واملقاطعــة مــا هــي إال عالمــات للعدائيــة التــي يظهرهــا الطفــل بشــكل غــري مبــارش للفــت 

ــذي يعيشــه .  ــاه إىل الــرصاع ال االنتب

4 ـ و مــن خــالل قصــص هــذا الطفــل يظهــر بأنــه مل يســتطع بعــُد االنتهــاء مــن عقــدة أوديــب بســبب 

توتــر العالقــة بينــه وبــني والــده اذ أنــه ال يظهــر أيــة وجــود نشــاطات عائليــة جيــدة يف القصــص وال 

يظهــر الوالــد إال كمعاقــب أو معّنــف ألوالده لذلــك يجــب متابعــة الطفــل بشــكل دقيــق مــن أجــل 

التقليــل مــن العدائيــة و القلــق لديــه ومــن االضطرابــات التــي يتعــرض لهــا مثــل التبــول الــالإرادي و 

قضــم االظافــر واضطرابــات النــوم التــي مــا هــي إال نتيجــة التوتــر والضغــط الــذي يواجهــه الطفــل 

بســبب العنــف و الفشــل املــدريس و شــعوره بأنــه غــري مقبــول وليــس محبوبــاً.

ــدة والعمــل عــىل وضــع خطــة  ــه الزائ ــد الطبيــب النفــيس للســيطرة عــىل حركت ــه الطفــل عن ــم توجي  ت

ــه األهــل إىل العــالج األرسي  ــدرايس مــن ِقبــل املدرســة و الســعي  لتوجي تعليميــة خاصــة بوضعــه ال

ــف واملشــاجرات  ــة  و لتحســني الجــو األرسي املشــحون بالعن ــة العائل ــرضوري لدينامي ال
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الحالة رقم 8 

الطفل ف. صعب املراس

(الشخص الذي يديل باملعلومات: األم  واألب)

1 ـ معلومات عامة عن املفحوص:

تاريخ إجراء اإلختبار : 16/12/2015  اإلسم الثاليث للمفحوص: ف.  الجنس: ذكر

عمر املفحوص: 8 سنوات وسبعة أشهر تاريخ الوالدة:  23/01/2006  

أعضاء العائلة:
مشاكل نفسيةاملهنةالتعليمالعمر الحايل

-مسؤول يف بنكجامعي46 سنةاألب

-مسؤولة يف بنكجامعي42 سنةاألم

9 سنواتف. (ذكر) صعب املراس-الثالث أسايس 

ما هي مصادر القلق يف العائلة؟

ال مصدر أسايس لظهور القلق يف العائلة. 

■ كال □ نعم   هل هناك حاالت طالق يف العائلة؟  

■ كال □ نعم   هل هناك حاالت زواج ثان يف العائلة؟ 

■ كال □ نعم   هل هناك أمراض وراثية يف األرسة؟ 

2 ـ معلومات شخصية عن املفحوص:

ما هي النشاطات التي ميارسها املفحوص؟  

ــداه النشــاط  ــداً وال ــن النشــاطات ولكــن مل يكتشــف أب ــد م ــرّي العدي ــا ف. غ ال نشــاطات محــددة يحبه

األنســب لــه  ولكنــه يحــب اللعــب بالطابــة كاللعــب بكــرة القــدم أو كــرة الســلة أو غريهــا مــن األلعــاب 

التــي تتطلــب قــوة جســدية. 

ما هي عادات املفحوص:

- النوم: □ مضطرب ■ هادىء □ ميش خالل النوم□ مخاوف من الليل■ كوابيس



179

■ كال - سلس البول: □ نعم 

□ وجع بطن بعد األكل - األكل: □ شهية مضطربة■ ال شهية■ األكل بني الوجبات 

□ حركات يف الوجه □ عادة رسية □ مص األصبع  - عادات سيئة: ■ قضم األظافر  

ما هي الصفات التي يتحّىل بها املفحوص:

□ املشاكسة ■ الغرية  □ اإلنعزال■ العدوانية  ■ القلق  □ اإلستقاللية 
□ الخوف       □الشعور باملسؤلية   □ التمرد□ الصمت■ كرثة الكالم  □ الرسقة 

■ الكسل□ النضج       □ إنفتاح اإلجتامعي □ اإلعتامد □ اإلجتهاد   ■ العصبية 
■ الكذب■ صعب اإلرضاء □ املساملة □محب لآلخر ■ األنانية  ■ الغضب 

هل أصيب املفحوص بحادث معني أو عارض معني؟ 

□ مرض الرسطان    □ التشنجات  □ الرصع □ الصمم     □ الربو 
□ الغثيان ■ التأتأة  □ قلة النوم   □ اإلغامء  ■ الصداع 

مــا هــي عالقــة املفحــوص بأفــراد عائلتــه؟ (حــّدد العالقــة إذا كانــت: ممتــازة – جيــدة – ال بــأس بهــا – 

متوتــرة...) 
األماألب

ممتازة ممتازةاملفحوص

النظام يف البيت:

□ نظام  يعتمد عىل العقاب□نظام  يعتمد عىل الحوار■ نظام  يعتمد عىل العقاب والقسوة 

3 ـ معلومات الدراسة للمفحوص:

ما كان عمر املفحوص عند دخوله إىل املدرسة؟

عند دخول ف. إىل املدرسة كان عمره أربع  سنوات ونصف.

□ كال هل املفحوص متكيّف يف مدرسته؟  ■ نعم  
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□ كال هل للمفحوص أصدقاء يف املدرسة؟  ■ نعم  

□ كال ■ نعم   هل يسبب مشاكل يف املدرسة؟   

□ ضعيف  □ ضعيف جداً ما هو مقدار توفيقه يف الدراسة؟   □ممتاز■متوسط 

ما هي عالقة املفحوص بأفراد املدرسة؟ (حّدد العالقة: ممتازة – جيدة – ال بأس بها – متوترة...) 
األستاذ بشكل عاماألصدقاء يف املدرسةاملدير

متوترة بعض األحيانجيدة بعض األحيانال عالقة مبارشةاملفحوص

□ نعم  ■كال   هل أعاد املفحوص صفاً؟    

■ نعم □ كال   هل هناك مصاعب دراسية لدى املفحوص؟ 

4 ـ معلومات نفسية – إجتامعية :

كيف تّم توجيه املفحوص عند املعالج النفيس؟

ــج  ــد املعال ــه ف. عن ــّم توجي ــاتذة، ت ــه واملســؤولني واألس ــع أصدقائ ــة م ــدة يف املدرس ــاكل عدي ــد مش بع

ــاً يف الصــف.  ــرداً مزعج ــح ف ــه أصب ــر خاصــًة أن ــىض األم ــة إذا إقت ــة عالجي النفــيس ملتابع

ِممَّ يشكو املفحوص بشكل عام؟ 

املشكلة األساسية عند ف. هي صعوبة يف التعامل مع األصدقاء وعدم قبولهم. 

ما هي الظروف التي ساعدت عىل ظهور املشكالت عند املفحوص؟

ــه  ــا قالت ــراس. وحســب م ــه وصعــب امل ــل مع ــداً صعــب التعام ــن ف. ول ــت م ال ظــروف محــددة جعل

ــه «يشٌء». ــاء وال يعجب ــب اإلرض ــره صع ــن صغ ــأن ف. م ــت ب ــي قال ــدة، الت الوال

■ كال □ نعم   هل مييل املفحوص للتحدث مع نفسه؟  

□خيايل هل هو؟      ■واقعي   



181

كيف كان مزاج / ترصفات املفحوص خالل املقابلة األوىل؟

■ رسيع الغضب  □ لطيفاً   ■ غري مهتم بيشء   □ متفائالً 
■ معارضاً  □ متشامئاً  □ خجوالً   □ فرحاً  

ً ■ متحفظا □ هادئاً   ■ وقحاً    □ مهموماً 

5 ـ نتائج اإلختبارات الشخصية:

 R – CMAS :حسب سلم
العالمة املعياريةالدرجة املئويةالعالمة اإلجاملية

العالمة اإلجاملية للقلق

Note totale d’anxiété

.        15         ..        67         ..        59         .

I . القلق الجسدي

Anxiété Physiologique     

.          3         ..        27          ..        8         .

II. القلق / الحساسية املفرطة

 Inquiétude / Hypersensibilité 

.       10         ..         97         ..        16         .

III. اإلنشغال اإلجتامعي / الرتكيز

Préoccupations sociales / concentra- 

 tion

.        2         ..        43            ..        9          .

Mensonge كذب .IV.          2        ..          31          ..         8          .

 :R – CMAS تحليل اإلختبار

أعطــى هــذا اإلختبــار نتائــج حــول القلــق والقلــق الجســدي والحساســية املفرطــة ، والرتكيــز عنــد الطفــل 

ف.:

عالمــة معياريــة (9) لفئــة الكــذب وعالمــة إجامليــة للقلــق (59) مــام جعلــت منــه ولــداً قلقــاً ( 67 % مــن 

مجمــل االطفــال القلقــني / املعيــار األمــرييك لهــذا الرائــز). أغلبيــة أجوبتــه تــدور حــول القلــق والحساســية 

ــة 8 منخفضــة نســبياً) واإلنشــغال  ــق الجســدي (العالمــة املعياري ــة 16) والقل املفرطــة (العالمــة املعياري

اإلجتامعــي (العالمــة املعياريــة 9). 
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 MDI – C :حسب سلم
العالمة املعياريةالدرجة املئويةالعالمة اإلجاملية

Anxiété / 45        ..       33        ..        2        .القلق       .

 Estime de Soi  / 62        ..       89        ..        4        .تقدير الذات       .

Humeur triste/ 57        ..       77        ..        2        .مزاج حزين       .

 Sentiment d’impuissance /69        ..       97        ..        7        .شعور بالعجز       .

 / Introversion sociale 73        ..       99        ..        6        .اإلنغالق اإلجتامعي       .

Faible Energie/ 48        ..       44        ..        1        .طاقة ضعيفة       .

/ Pessimisme  40        ..       16        ..        0        .تشاؤم       .

Provocation / 36        ..       7          ..         0       .إستثارة       .

.       57        ..       76        ..       22       .املجموع

 :MDI – C تحليل اإلختبار

املجمــوع العــام إلختبــار MDI – C للطفــل ف. هــو 57 (العالمــة املعياريــة ) هــذه عالمــة عاليــة نســبياً 

يف معيــار اإلكتئــاب. عالمــات الطفــل ف. للســالمل اإلختبــار هــي التاليــة:

قلــق، (العالمــة املعياريــة 45) – تقديــر الــذات، (العالمــة املعياريــة 62) – مــزاج حزيــن، (العالمــة املعيارية 

ــة  ــة 73) – طاق ــة املعياري ــي، (العالم ــالق اإلجتامع ــة 69) – اإلنغ ــة املعياري ــز، (العالم ــعور بالعج 57) ش

ضعيفــة، (العالمــة املعياريــة 48) – تشــاؤم، (العالمــة املعياريــة 40) – إســتثارة، (العالمــة املعياريــة 36). 

العالمة األكرث إرتفاعاً عند ح. هي عالمة «اإلنغالق اإلجامعي» وهذا ظاهر يف ترصفات الطفل ف.  

من خالل هذا اإلختبار ميكننا أن نؤكد النقاط التالية:

درجة القلق عالية نسبياً عند الطفل ف. . 1

2 .MDI – C ال أفكار إنتحارية عند الطفل ف. حسب اإلختبار

شعور بالعجز واإلنغالق اإلجامعي هام نقطتا ضعف الطفل ف. . 3
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6 ـ إختبار تفهم املوضوع لألطفال:

زمن إجراء للوحة: دقيقتان و15 ثانية زمن الرجع: 10 ثوان    اللوحة رقم 1  

إنهــا عصافــري تتغــدى مــع بعضهــا ورمبــا األم ســتأيت وترضبهــا أمــا هــذا العصفــور ســيرض الجميــع وهــو 

منزعــج مــن الجميــع ألن الجميــع يوجهــون لــه اإلنتقــادات واملالحظــات. ثــم ســيذهب عنــد صديقــه.

زمن الرجع: 15ثانية  زمن إجراء للوحة: دقيقة و50  ثانية اللوحة رقم 2  

كان الــدب الكبــري يلعــب مــع دب آخــر. وكان ســريبح وأىت الــدب الصغــري وســاعد أبــاه الرجــل. إنــه قــوي 

جــداً هــذا الــدب. 

زمن إجراء للوحة: 45 ثانية  زمن الرجع: 10  ثوان   اللوحة رقم 3  

إنــه األســد الجالــس عــىل كرســيه وإنــه يفكــر كيــف يقــوم بحــرب قويــة ضــد العــدو وهــو قــوي جــداً وال 

يريــد أن يربحــه أحــد. فعضالتــه كبــرية جــداً. 

زمن إجراء للوحة: دقيقة زمن الرجع: 5 ثوان   اللوحة رقم 4  

- ما هذه الصورة، إنها غريبة! ال أحبها

(املعالج): ملاذا ال تحبها؟

- ألنها غري واضحة. هذا الحيوان يرجع إىل بيته أو يذهب إىل مكان ما؟

(املعالج): وأنت ماذا تعتقد؟

- ال أدري، ال أحب، ال يهمني

(ثم يضع الولد اللوحة عىل جنب ويقول إنه ال يريد أن يكمل الصورة بشكل قاطع)

اللوحة رقم 5   زمن الرجع: 5 ثوان     زمن إجراء للوحة: دقيقة و25 ثانية 

يف هــذه الصــورة، رسيــر كبــري ينــام فيــه األب واألم وهنــاك الطفــل ايضــاً ولكــن الطفــل مزعــج كثــريًا ولــذا 

سيســتيقظ األب وســيرضبه كــام ســترضبه األم ثــم ســينامون بهــدوء 
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زمن إجراء للوحة: 50 ثانية زمن الرجع: 0 ثانية   اللوحة رقم 6   

يف هــذه الصــورة، ثالثــة دببــة نامئــة يف بيتهــا. الــدب الصغــري ال يســتطيع النــوم ألنــه يفكــر كيــف ســيرضب 

أصدقــاءه ألنهــم ال يلعبــون بطريقــة جيــدة. فهــو ال يحــب أحــداً ضعيفــاً. هــذا مــا علمــه أبــوه. أن يكــون 

 . ياً قو

زمن الرجع: 5 ثوان   زمن إجراء للوحة: دقيقة و30 ثانية  اللوحة رقم 7  

إنهــا صــورة يف غابــة. هجــم النمــر عــىل القــرد وقــرر النمــر أن يلقنــه درســاً وهجــم عليــه وبــدأ يرضبــه 

ولــن يتوقــف عــن رضبــه ومنــذ ذلــك الحــني أصبــح القــرد املســاعد للنمــر. 

زمن إجراء للوحة: دقيقة زمن الرجع: 10 ثوان     اللوحة رقم 8   

إنها عائلة قرود تتكلم عن القرد الصغري ألنها ال تحبه لذا قررت أن تقاصصه. إنها قصة محزنة. 

زمن إجراء للوحة: 45  ثانية  زمن الرجع: 10 ثوان    اللوحة رقم 9   

يف هذه الصورة، األرنب لوحده ويفضل أن يبقى لوحده يك ال يتشاجر مع أحد.  

زمن إجراء للوحة:  50 ثانية زمن الرجع: 0  ثانية    اللوحة رقم 10   

أرى كلبــاً يرضبــه أبــوه. فهــو ال يســمع الكلمــة. وال أحــد كان يســمعه. ويومــاً مــا الكلــب الصغــري ســيصبح 

كبــرياً وســيدافع عــن نفســه. 
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تحليل اإلختبار

مــن خــالل املعطيــات املقدمــة وتحليــل الجــدول يظهــر لدينــا الطفــل ف. صعــب املــراس نتيجــة معاملــة 

ــراء  ــه ج ــة ل ــات الدامئ ــه املالحظ ــرضب و توجي ــالل ال ــن خ ــوه م ــة نح ــلوكيات املامرس ــه والس ــل ل األه

ــه لهــم. ازعاجات

1 ـ املوضــوع األكــرث تكــرارا كان العقــاب وذلــك يف القصــص التــي كان يبــدو فيهــا الطفــل ضعيفــا فهــو كان 

يتلقــى الــرضب واملالحظات,بينــام يف الصــور التــي كان الطفــل فيهــا هــو البطــل القــوي (اللوحــات رقــم 

3 ورقــم 6 ورقــم 7) فهــو كان الشــخص الــذي ميــارس العنــف ويخطــط و يكــره الضعفــاء وهــذا يظهــر 

مــن خــالل تربيــة األب وتوجيــه املالحظــات بــأن يكــون شــخصاً قويــاً. 

2 ـ الحاجــة األساســية هــي تعويــض الحرمــان العاطفــي  ومواجهــة  التعنيــف املوجــه نحــوه وذلــك مــن 

خــالل الســلوكيات االنتقاميــة مــن األهــل.

ــق  ــدر قل ــة (األب واألم)  مص ــخصيات العائلي ــرضب والش ــف وال ــودها العن ــة يس ــة عائلي ــدأ البيئ 3 ـ مب

ــل. ــف للطف وتعني

4ـ  الرصاعــات والقلــق ظهــرت مــن خــالل الحرمــان العاطفــي والتعنيــف واملالحظــات املســتمرة ومواجهتها 

مــن خــالل إظهــار القــوة خــارج إطــار البيت.

5 ـ آليــات الدفــاع كانــت بأغلبهــا: اإلنعزاليــة، والتدمــري واإلخضــاع للمنطــق ظهــرت مــن خــالل التخطيــط 

ملواجهــة االخريــن.

6 ـ قســوة االنــا األعــىل: ظهــرت بشــكل واضــح مــن خــالل عقــاب األم واألب لــه، ويف الصــور التــي غــاب 

فيهــا األنــا األعــىل ظهــرت قــوة األنــا رغبــة يف الســيطرة عــىل اآلخريــن.

إذاً مــن خــالل هــذا االختبــار تبــني أن حالــة الطفــل ف. هــي نتيجــة للتنشــئة املوجــودة داخــل املنــزل و 

طريقــة معاملــة األهــل لــه مــن تعنيــف وقســوة، وســلوكه هــو نتيجــة لهــذا العنــف (ســلوك انتقامــي) 

موجــه نحــو أهلــه و اآلخريــن.
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الحالة رقم 9 

الطفلة ن. تعاين من إضطراب ذهاين وفرط يف الحركة

(الشخص الذي يديل باملعلومات: األم واألب)

1 ـ معلومات عامة عن املفحوص:

تاريخ إجراء اإلختبار : 15/10/2012    اإلسم الثاليث للمفحوص: ن. الجنس: أنثى

عمر املفحوص: 9 سنوات وأربعة أشهر تاريخ الوالدة:  12/06/2003  

أعضاء العائلة:
مشاكل نفسيةاملهنةالتعليمالعمر الحايل

قلق وإكتئاب (تحت عالج دوايئ)موظف يف رشكةثانوي40 سنةاألب

-مدرّسةجامعي36 سنةاألم

12 سنةف. (أخ) --االول إبتدايئ 

إضطراب ذهاين-مدرسة متخصصة9 سنواتن.

ما هي مصادر القلق يف العائلة؟

العائلــة تعيــش يف قلــق مســتمر بســبب حالــة اإلبنــة الصغــرية املتدهــورة خاصــًة إنهــا تعــاين مــن فــرط 

ــج  ــد املعال ــم عن ــب النفــيس ث ــد الطبي ــة ن. عن ــه الطفل ــّم توجي ــة. ت ــان خفيف ــة هذي ــع حال ــة م بالحرك

ــاة إىل مدرســة متخصصــة.  ــه الفت ــّم توجي ــة املتخصصــة كــام ت ــدأت ببعــض جلســات الرتبي النفــيس وب

■ كال □ نعم   هل هناك حاالت طالق يف العائلة؟  

■ كال □ نعم   هل هناك حاالت زواج ثان يف العائلة؟ 

■ نعم : الفصام (العمة) □ كال    هل هناك أمراض وراثية يف األرسة؟ 

2 ـ معلومات شخصية عن املفحوص:

ما هي النشاطات التي ميارسها املفحوص؟  

ال نشاطات محددة ولكنها تحب الرسم وخاصة التلوين وسامع املوسيقى والرقص. 
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ما هي عادات املفحوص:

ــل  ■  ــن اللي ــوم □ مخــاوف م ــيش خــالل الن ــة) □ م ــوم: □ مضطــرب ■ هــادىء (بفضــل األدوي - الن

ــس كوابي

■ كال - سلس البول: □ نعم 

■ األكل بني الوجبات ■ وجع بطن بعد األكل - األكل: ■ شهية مضطربة □ ال شهية 

□ حــركات يف الوجــه■ عــادة رسيــة (بعــض  □ مص األصبع  - عادات سيئة: □ قضم األظافر  

االحيــان)

ما هي الصفات التي يتحّىل بها املفحوص:

□ الغرية    ■ املشاكسة ■ العدوانية  ■ اإلنعزال  ■ القلق  □ اإلستقاللية 
■ التمرد■ الصمت  □ كرثة الكالم    ■ الخوف  □ الشعور باملسؤلية   □ الرسقة 

■ الكسل   □ النضج    □ اإلنفتاح اإلجتامعي ■ اإلعتامد □ اإلجتهاد   □ العصبية 
□ صعب اإلرضاء □ الكذب   □ الغضب□ املساملة  ■محب لآلخر  ■ األنانية 

هل أصيب املفحوص بحادث معني أو عارض معني؟ 

□ الصمم   □ الربو    □ مرض الرسطان  □ التشنجات  □ الرصع 
□ قلة النوم  ■ الغثيان   □ التأتأة   ■ اإلغامء  ■ الصداع 

مــا هــي عالقــة املفحــوص بأفــراد عائلتــه؟ (حــّدد العالقــة إذا كانــت: ممتــازة – جيــدة – ال بــأس بهــا – 

متوتــرة...) 
ف. (أخ)األماألب

ال باس بهاممتازة ممتازةاملفحوص
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النظام يف البيت:

□ نظام  يعتمد عىل العقاب ■ نظام  يعتمد عىل الحوار □ نظام  يعتمد عىل العقاب والقسوة 
3 ـ معلومات الدراسة للمفحوص:

ما كان عمر املفحوص عند دخوله إىل املدرسة؟

عند دخول ن. إىل املدرسة كان عمرها سبع  سنوات.

■ كال □ نعم   هل املفحوص متكيّف يف مدرسته؟ 

□ كال هل للمفحوص أصدقاء يف املدرسة؟  ■ نعم  

■ كال □ نعم   هل يسبب مشاكل يف املدرسة؟   

■متوسط□ ضعيف□ ضعيف جداً ما هو مقدار توفيقه يف الدراسة؟   □ممتاز 

ما هي عالقة املفحوص بأفراد املدرسة؟ (حّدد العالقة: ممتازة – جيدة – ال بأس بها – متوترة...) 
األستاذ بشكل عاماألصدقاء يف املدرسةاملدير

ممتازةجيدةجيدةاملفحوص

4 ـ معلومات نفسية ـ إجتامعية :

كيف تّم توجيه املفحوص عند املعالج النفيس؟

ــم النفــيس ووضــع برنامــج درايس وآخــر إجتامعــي  ــج النفــيس للتقيي ــد املعال ــة ن. عن ــه الطفل ــّم توجي ت

ــم اإلجتامعــي.  ــا للتأقل خــاص به

ممَّ يشكو املفحوص بشكل عام؟ 

تشكو الطفلة ن. من الذهان. 

ما هي الظروف التي ساعدت عىل ظهور املشكالت عند املفحوص؟

ال ظروف محددة جعلت ن. طفلة تعاين من الذهان. ولكن العمة تعاين من الفصام. 
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□ كال ■ نعم   هل مييل املفحوص للتحدث مع نفسه؟  

■ خيايل □ واقعي    هل هو؟     

كيف كان مزاج / ترصفات املفحوص خالل املقابلة األوىل؟

□ رسيع الغضب  □ لطيفاً   ■ غري مهتم بيشء   □ متفائالً 
□ معارضاً  ■ متشامئاً  ■ خجوالً   ■ فرحاً  

ً ■ متحفظا ■ هادئاً   □ وقحاً    □ مهموماً 

5 ـ نتائج اإلختبارات الشخصية:

 R – CMAS :حسب سلم
العالمة املعياريةالدرجة املئويةالعالمة اإلجاملية

العالمة اإلجاملية للقلق

Note totale d’anxiété

.        6         ..        17         ..        40         .

I . القلق الجسدي

Anxiété Physiologique     

.          2         ..        13          ..        7         .

II. القلق / الحساسية املفرطة

 Inquiétude / Hypersensibilité 

.         3         ..          25            ..         8          .

III. اإلنشغال اإلجتامعي / الرتكيز

 Préoccupations sociales / 

concentration

.          1         ..         30            ..          8          .

Mensonge كذب .IV.          7         ..          82            ..       13            .

 :R – CMAS تحليل اإلختبار

ــذب  ــة الك ــة (13) لفئ ــة معياري ــة: عالم ــج التالي ــت النتائ ــة ن.، كان ــار للطفل ــذا اإلختب ــر ه ــد متري بع

% مــن مجمــل األطفــال وعالمــة إجامليــة للقلــق (40) مــام جعلــت الطفلــة غــري قلقــة  ( 17 
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 القلقني / املعيار األمرييك لهذا الرائز). أما النتائج التي حصلنا عليها من R – CMAS هي التالية: 

القلــق والحساســية املفرطــة (العالمــة املعياريــة 8) والقلــق الجســدي (العالمــة املعياريــة 7) واإلنشــغال 

اإلجتامعــي (العالمــة املعياريــة 8). 

لذا ميكن إستخالص النقاط التالية من هذا اإلختبار:

1 ـ ال قلق يف النتائج التي حصلنا عليها بعد تصحيح اإلختبار. 

2 ـ تربية مختصصة مهمة جداً لهذا الطفلة. 

 MDI – C :حسب سلم
العالمة املعياريةالدرجة املئويةالعالمة اإلجاملية

Anxiété / 41        ..       18       ..        1        .القلق       .

 Estime de Soi  / 55        ..       70       ..        2        .تقدير الذات       .

Humeur triste/ 54        ..       64       ..        1        .مزاج حزين       .

 Sentiment /شعور بالعجز

 d’impuissance

.        0        ..       17       ..        40       .

 Introversion اإلنغالق اإلجتامعي

 /sociale

.        4        ..        95      ..        67       .

Faible Energie/ 48        ..       44       ..        1        .طاقة ضعيفة       .

/ Pessimisme  40        ..       16       ..        0        .تشاؤم       .

Provocation / 46        ..       35       ..         1       .إستثارة       .

.       48        ..       39       ..       10       .املجموع

 :MDI – C تحليل اإلختبار

املجمــوع العــام إلختبــار MDI – C للطفلــة ن. هــو 48 (العالمــة املعياريــة ) هــذه عالمــة ليســت عاليــة 

نســبياً يف معيــار اإلكتئــاب. عالمــات الطفلــة ن. للســالمل اإلختبــار هــي التاليــة:

قلــق، (العالمــة املعياريــة 41) – تقديــر الــذات، (العالمــة املعياريــة 55) – مــزاج حزيــن، (العالمــة املعيارية 

ــة  ــة 67) – طاق ــة املعياري ــي، (العالم ــالق اإلجتامع ــة 40) – اإلنغ ــة املعياري ــز، (العالم ــعور بالعج 54) ش

ضعيفــة، (العالمــة املعياريــة 48) – تشــاؤم، (العالمــة املعياريــة 40) – إســتثارة، (العالمــة املعياريــة 46). 
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فال نجد باّن هناك عالمات عالية يف هذا اإلختبار وميكننا إستخالص النتائج التالية:

1 ـ ال تشاؤم وال شعور بالعجز يف هذا اإلختبار

2 ـ درجة القلق بسيطة جداً 

3 ـ ال أفكار إنتحارية 

       4 ـ  إختبار تفهم املوضوع لألطفال:

زمن إجراء للوحة: دقيقة و25 ثانية زمن الرجع: 15  ثانية   اللوحة رقم 1   

إنها عصافري. إنها عصافري (سكوت). ماذا يفعل؟ إنها عصافري (سكوت) إنها عصافري 

(ثم تقلب الصورة وتضحك وتقول: وماذا؟ غري واضح (سكوت) ما هذا الحيوان؟

زمن إجراء للوحة: 45  ثانية زمن الرجع: 15 ثانية   اللوحة رقم 2   

هذا وحش صغري وهذا وحش مخيف (سكوت) ماذا يفعالن؟

(املعالج): وماذا تعتقدين أنهام يفعالن؟

- ال أدري، سريحعان إىل البيت وسيأكالن.

زمن إجراء للوحة: 30 ثانية  زمن الرجع: 0 ثوان   اللوحة رقم 3   

إنــه أســد. إنــه قــوي وإنــه ال يــدري بــأن الفــأرة ويف الزاويــة هنــاك فتــات الخبــز. الفــأرة تــأكل فتــات الخبــز 

واألســد فــرح ألنهــا تــأكل فتــات الخبز.

زمن إجراء للوحة: 25 ثانية زمن الرجع: 0 ثانية   اللوحة رقم 4   

هــذا مخيــف! هــذه غرفــة مظلمــة. أنــا ال أحــب الغرفــة  املظلمــة. هــل هــم يرســمون؟ مــاذا يفعلــون؟ ال 

اريــد! ال اريــد! أيــن أمــي؟

(املعالج): أمك يف الخارج تنتظرنا! هل ميكنك من تكملة القصة؟

- ال أريد، ال أريد!
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زمن إجراء للوحة: 50 ثانية  زمن الرجع: 0 ثانية    اللوحة رقم 5   

ــاك صــور اخــرى يجــب أن  ــرية. هــل هن ــة كب ــا غرف ــا. إنه ــب فيه ــن اللع ــداً وميك ــرية ج ــة كب هــذه غرف

ــا؟ ــدث عنه أتح

زمن إجراء للوحة: 30 ثانية زمن الرجع: 0 ثانية   اللوحة رقم 6  

إنهــم يرضبــون بعضهــم. إنهــم ال يحبــون بعضهــم. هــذا مخيــف ال أحــب هــذه الصــورة والولــد الصغــري 

هنــا كان تعبــاً، تعبــاً جــداً وهنــا األم نامئــة بقــرب األب (ســكوت)

زمن إجراء للوحة: دقيقة و10 ثانية  زمن الرجع: 0 ثانية   اللوحة رقم 7  

- هذه أسنان النمر إنه سيقطع القرد إنه يهرب. ماذا بعد ذلك هل هناك صور أخرى؟

(املعالج): نعم هناك بعض الصور!

(سكوت وضحك)

زمن إجراء للوحة: دقيقة  زمن الرجع: 5 ثوان   اللوحة رقم 8  

- إنها قرود تتحدث. إنها خائفة وال تحب القرد الصغري. هل أستطيع الخروج؟

(املعالج): كال. هناك لوحتان وننهي كل الصور.

- حسناً

زمن الرجع: 5 ثوان   زمن إجراء للوحة: 55  ثانية  اللوحة رقم 9  

ال ارى بوضوح (سكوت) أسود (سكوت) آه إنه أرنب. أشعر إنني تعبة وهناك ستائر وهناك صورة. 

زمن إجراء للوحة:  دقيقة و40 ثانية زمن الرجع: 35  ثانية    اللوحة رقم 10  

(سكوت)

(املعالج): ماذا ترين يف هذه اللوحة؟

- إنه كلب وكلب آخر. لَِم هو يضحك؟ هذا مضحك! هل أستطيع الخروج؟

(املعالج): ليس اآلن! لننِه القصة. برأيك كيف ستنتهي القصة؟

- إنهام يلعبان 
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تحليل اإلختبار

ــط  ــم تنقي ــا ث ــي رسدته ــص الت ــالل القص ــن خ ــني م ــة ن.، تب ــوع للطفل ــم املوض ــار تفه ــالل إختب ــن خ م

ــة: ــاط التالي ــص النق ــذه القص ــل ه وتحلي

1- أن ن. لديها بعض سامت اإلضطراب الذهايب من خالل النقاط التالية:

- اإلجابات غري االعتيادية والبعيدة بشكل شبه كيل عاّمهو موجود وظاهر يف اللوحات. 

- كرثة املحذوفات يف القصص.

- إضطراب يف اإلدراك وظهر ذلك يف العديد من القصص التي روتها الطفلة ن. 

ــبة  ــة وبالنس ــر الطفل ــبة لعم ــاة بالنس ــل املعط ــامت والجم ــاطة الكل ــات وبس ــوح يف اإلجاب ــدم الوض - ع

ــات.  ــات اللوح ملوضوع

- عدم تناسق فكري ومنطقي يف القصص.

- إنشطار يف معظم قصص الطفلة ن. 

2- هنــاك خــوف يظهــر عندمــا تتحــدث عــن عالقــة بأمهــا أو بأبيهــا أو عالقــة األم واألب ورمبــا ألن هــذه 

العالقــات عاطفيــة ال تســتطيع أن تفهمهــا بســبب إضطــراب يف االنفعــال والفكــر.

3- عدائية واضحة يف القصص

4- تقلب يف املزاج وتقلب عاطفي

5 ـ ال ثبات يف انفعاالتها تجاه اآلخرين 

لــذا مــن خــالل هــذا اإلختبــار ميكننــا اإلعتبــار بــأن الطفلــة ن. تعــاين مــن بعــض ســامت اإلضطــراب الذهاين 

ومــن األفضــل أن منــرر لهــا بعــض الروائــز التــي تحــدد أيضــاً ســامتها كــام مــن املستحســن متريــر بعــض 

الروائــز املعرفيــة كإختبــار ويكســلري WISC  و إختبــار ال Nepsy لتقييــم حالتهــا النفســية – العصبيــة . 
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الحالة رقم 10 

الطفلة ك. مصابة مبرض الرسطان

(الشخص الذي يديل باملعلومات: األب واألم)

1 ـ معلومات عامة عن املفحوص:

تاريخ إجراء اإلختبار : 21/08/2013  اإلسم الثاليث للمفحوص: ك.  الجنس: أنثى

عمر املفحوص: 8 سنوات وثالثة أشهر تاريخ الوالدة:  22/05/2003  

أعضاء العائلة:
مشاكل نفسيةاملهنةالتعليمالعمر الحايل

-ناظر يف مدرسةثانوي49 سنةاألب

-موظفةجامعي46 سنةاألم

--الثالث أسايس8 سنواتك.

--حضانة3 سنواتب. (األخ)

ما هي مصادر القلق يف العائلة؟

مرض الطفلة يؤثر كثرياً عىل أداء األهل الذين يخافون من خسارة إبنتهام بهذا املرض. 

■ كال □ نعم   هل هناك حاالت طالق يف العائلة؟  

■ كال □ نعم   هل هناك حاالت زواج ثان يف العائلة؟ 

■ نعم هل هناك أمراض وراثية يف األرسة؟ 

□ كال                   (الخالة كانت مصابة مبرض الرسطان) 

2 ـ معلومات شخصية عن املفحوص:

ما هي النشاطات التي ميارسها املفحوص؟

النشاطات التي متارسها الطفلة ك. هي : الرسم وسامع املوسيقى ورياضة خفيفة. 

ما هي عادات املفحوص:

- النوم: □مضطرب ■ هادىء □ ميش خالل النوم □ مخاوف من الليل□ كوابيس
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■ كال - سلس البول: □ نعم 

□ وجع بطن بعد األكل - األكل: □ شهية مضطربة■ ال شهية□ األكل بني الوجبات 

□ حركات يف الوجه□ عادة رسية □ مص األصبع  - عادات سيئة: □ قضم األظافر  

ما هي الصفات التي يتحّىل بها املفحوص:

□ الغرية□ املشاكسة □ العدوانية  ■ اإلنعزال  ■ القلق  □ اإلستقاللية 
■ الخوف□الشعور باملسؤولية   □ التمرد■ الصمت□ كرثة الكالم  □الرسقة 

■ الكسل■النضج□ اإلنفتاح اإلجتامعي ■ اإلعتامد □ اإلجتهاد   □ العصبية 
■ املساملة ■ محب لآلخر□ األنانية□ الكذب □ صعب اإلرضاء ■ الغضب 

هل أصيب املفحوص بحادث معني أو عارض معني؟ 

□ مرض الرسطان   □ الربو   □ الصمم   □ الرصع 
■ الغثيان ■التأتأة  □ اإلغامء  □التشنجات  ■ الصداع 

□قلةالنوم ■ إضطراب يف النوم 

مــا هــي عالقــة املفحــوص بأفــراد عائلتــه؟ (حــّدد العالقــة إذا كانــت: ممتــازة – جيــدة – ال بــأس بهــا – 

متوتــرة...) 
ب. (األخ)األماألب

ممتازةممتازةممتازةاملفحوص

النظام يف البيت:

العقــاب  عــىل  يعتمــد  نظــام    □ ■ نظام  يعتمد عىل الحوار  □ نظام  يعتمد عىل العقاب 
والقســوة 

3 ـ معلومات الدراسة للمفحوص:

ما كان عمر املفحوص عند دخوله إىل املدرسة؟

عند دخول ك. إىل املدرسة كان عمرها 4 سنوات. 
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□ كال هل املفحوص متكيّف يف مدرسته؟  ■ نعم  

□ كال هل للمفحوص أصدقاء يف املدرسة؟  ■ نعم  

■ كال □نعم   هل يسبب مشاكل يف املدرسة؟   

□ ضعيف □ متوسط  ■ ممتاز  ما هو مقدار توفيقه يف الدراسة؟  

□ ضعيف جداً

ما هي عالقة املفحوص بأفراد املدرسة؟ (حّدد العالقة: ممتازة – جيدة – ال بأس بها – متوترة...) 
األستاذ بشكل عاماألصدقاء يف املدرسةاملدير

ممتازةجيدةممتازةاملفحوص

ما هو هذا الصف؟  □ نعم  ■ كال   هل أعاد املفحوص صفاً؟    

■ كال □ نعم   هل هناك مصاعب دراسية لدى املفحوص؟ 

4 ـ معلومات نفسية – إجتامعية :

كيف تّم توجيه املفحوص عند املعالج النفيس؟

تّم توجيه املفحوص من قبل املستشفى التي يعالج فيها. 

ِممَّ يشكو املفحوص بشكل عام؟ 

ــق  ــا قل ــيس فلديه ــد النف ــىل الصعي ــا ع ــا أم ــرض اللوكيمي ــن م ــة م ــاين الطفل ــي، تع ــد الصح ــىل الصعي ع

ــوف. وخ

ما هي الظروف التي ساعدت عىل ظهور املشكالت عند املفحوص؟

ال ظروف محددة. «رمبا ورايث» حسب قول األب.

■ كال □ نعم   هل مييل املفحوص للتحدث مع نفسه؟  

□خيايل ■واقعي    هل هو؟     
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كيف كان مزاج / ترصفات املفحوص خالل املقابلة األوىل؟

□ رسيع الغضب  ■ لطيفاً   □ غري مهتم بيشء   ■ متفائالً  
□ معارضاً  □ متشامئاً  ■ خجوالً   ■ فرحاً   

ً ■ متحفظا ■ هادئاً   □ وقحاً    □ مهموماً  

5 ـ نتائج اإلختبارات الشخصية:

 R – CMAS :حسب سلم
العالمة املعياريةالدرجة املئويةالعالمة اإلجاملية

العالمة اإلجاملية للقلق

Note totale d’anxiété

.      15        ..       69        ..       55        .

I . القلق الجسدي

Anxiété Physiologique     

.       10        ..        99         ..       18        .

II. القلق / الحساسية املفرطة

 Inquiétude / Hypersensibilité 

.         3        ..         25           ..         8        .

III. اإلنشغال اإلجتامعي / الرتكيز

Préoccupations sociales / concen- 

 tration

.       2        ..        49            ..       10        .

Mensonge الكذب .IV.         2        ..          21          ..        7         .

 :R – CMAS تحليل اإلختبار

بعــد متريــر هــذا اإلختبــار للطفلــة ك.، كانــت النتائــج التاليــة: عالمــة معياريــة (7) لفئــة الكــذب وعالمــة 

إجامليــة للقلــق (55) مــام جعلــت منهــا طفلــة قلقــًة جــداً ( 69 % مــن مجمــل االطفــال القلقــني / املعيــار 

األمــرييك لهــذا الرائــز). أمــا النتائــج العاليــة التــي حصلنــا عليهــا مــن R – CMAS هــي التاليــة: 

القلــق والحساســية املفرطــة (العالمــة املعياريــة 8) والقلــق الجســدي (العالمــة املعياريــة 18) واإلنشــغال 

اإلجتامعــي (العالمــة املعياريــة 10). 

لذا ميكن إستخالص النقاط التالية من هذا اإلختبار:
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1 ـ عالمة القلق الجسدي عالية جداً بالنسبة للنتائج األخرى.

ــون  ــن أن يك ــرياً ميك ــاً كب ــد قلق ــام، ال نج ــكل ع ــق بش ــبة للقل 2 ـ بالنس

ــرض.  ــن امل ــوت أو م ــن امل ــوف م ــدره الخ مص

3 ـ املتابعة النفسية مهمة للتفريغ عن األحاسيس واألفكار 

 MDI – C :حسب سلم
العالمة املعياريةالدرجة املئويةالعالمة اإلجاملية

Anxiété / 78        ..       99        ..       10       .القلق       .

 Estime de Soi  / 55        ..       70        ..        2        .تقدير الذات       .

Humeur triste/ 68        ..       96        ..        6        .مزاج حزين       .

 Sentiment d’impuissance /75        ..       99        ..        8        .شعور بالعجز       .

 / Introversion sociale 78        ..       99        ..        8        .اإلنغالق اإلجتامعي       .

Faible Energie/ 57        ..       76        ..        3        .طاقة ضعيفة       .

/ Pessimisme  54        ..       66        ..        2        .تشاؤم       .

Provocation / 38        ..       12        ..        0        .إستثارة       .

.       66        ..       95        ..       39       .املجموع

 :MDI – C تحليل اإلختبار

املجمــوع العــام إلختبــار MDI – C للطفلــة ك. هــو 66 (العالمــة املعياريــة ) هــذه عالمــة عاليــة يف معيــار 

اإلكتئــاب. عالمــات الطفلــة ك. لســالمل اإلختبــار هــي التاليــة:

قلــق، (العالمــة املعياريــة 72) – تقديــر الــذات، (العالمــة املعياريــة 59) – مــزاج حزيــن، (العالمــة املعيارية 

ــة  ــة 75) – طاق ــة املعياري ــي، (العالم ــالق اإلجتامع ــة 67) – اإلنغ ــة املعياري ــز، (العالم ــعور بالعج 71) ش

ضعيفــة، (العالمــة املعياريــة 57) – تشــاؤم، (العالمــة املعياريــة 61) – إســتثارة، (العالمــة املعياريــة 46). 

العالمــة األكــرث إرتفاعــاً عنــد ك. هــي عالمــة «اإلنغــالق اإلجتامعــي» وهــذا ظاهــر يف ترصفــات الطفلــة ك. 

مــع زمالئهــا بالصــف والشــعور بالقلــق (الدرجــة املئويــة 99 %) وهــي عالمــة جــد مرتفعــة.  
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من خالل هذا اإلختبار ميكننا أن نؤكد النقاط التالية:

MDI – C 1 ـ ال أفكار إنتحارية عند الطفلة ك. حسب اإلختبار

2 ـ درجة القلق عالية عند الطفلة ك. بسبب قلق املوت 

ــد  ــف عن ــاط الضع ــم نق ــن أه ــي م ــالق إجتامع ــن وإنغ ــزاج حزي 3 ـ م

الطفلــة ك. 

6 ـ إختبار تفهم املوضوع لألطفال:

زمن إجراء للوحة: دقيقة و45 ثانية زمن الرجع: 15  ثانية   اللوحة رقم 1  

يف هــذه الصــورة ثالثــة صيصــان. إنهــا تــأكل وإنهــا فرحــة وأمهــا تحــرض لهــا الطعــام. وهــذا العصفــور فــرح  

جــداً ألن أمــه تقــدم لــه الطعــام. هــذا جميــل. إنهــا تهتــم بــه كثــرياً وتهتــم بصحتــه. 

زمن الرجع: 10 ثوان زمن إجراء للوحة: دقيقة و20  ثانية اللوحة رقم 2  

هــذه عائلــة أخــرى مــن الدببــة تلعــب. وهــي أيضــاً فرحــة يف فــرتة بعــد الظهــر والــدب الصغــري يلعــب 

مــع أهلــه. إنهــا تهتــم بــه وتقــول لــه أمــه إنتبــه أن ال تجــرح نفســك. إنهــا فرحــة بإبنهــا. 

زمن الرجع: 5 ثوان   زمن إجراء للوحة: دقيقة و50 ثانية  اللوحة رقم 3  

- األسد فرح جداً ألنه قدم طعاماً للفأرة والفأرة هي ايضاً فرحة مبا قدمه األسد. 

(املعالج): وكيف ستنتهي القصة؟

- رمبا ستنتهي  بأن األسد سيحرض العشاء ألصدقائه والجميع فرحون منه. 

زمن إجراء للوحة: دقيقة زمن الرجع: 10 ثوان   اللوحة رقم 4  

يف هــذه الصــورة هــذا كونغــرو كبــري ويف بطنــه كنغــر صغــري وبقربهــا إبنهــا الــذي يركــب الدراجــة. جميعها 

ــه بفحــص دم  ــب وســيقوم ل ــد الطبي ــه ذاهــب عن ــالً ألن ــاً قلي فرحــة جــداً. ولكــن كان الكونغــورو خائف

ليتأكــد بــأن صحتــه جيــدة. وبعــد الزيــارة كان الكونغــورو الصغــري فرحــاً ألن الطبيــب قــال بــأن نتائجــه 

جيــدة هــذا مــا قالــه الطبيــب.
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زمن إجراء للوحة: دقيقة و30  ثانية  زمن الرجع: 15 ثانية    اللوحة رقم 5  

إنهــا غرفــة، غرفــة نــوم عــىل مــا يبــدو. الولــد فــرح جــداً مبــا حــرضت لــه أمــه هديــة قبــل أن ينــام فهــي 

تهتــم بــه كثــرياً ووالــده أيضــاً. وهنــا الولــد نائــم وبقربــه لعبتــه املفضلــة.  

زمن الرجع: 5 ثوان   زمن إجراء للوحة: 50 ثانية اللوحة رقم 6  

إنهــا مغــارة يعيــش فيهــا ثالثــة دببــة وكل يــوم يصطــاد لعائلتــه وتــأكل مــع بعضهــا يف املســاء فأنــا وأمــي 

وايب نــأكل يف املســاء عندمــا يرجــع أيب مــن عملــه. أمــا يف الليــل فنلعــب الــورق. 

زمن إجراء للوحة: دقيقة و20 ثانية  زمن الرجع: 10 ثوان    اللوحة رقم 7  

كان القــرد فرحــاً جــداً ويلعــب مــع النمــر وفجــأة حــزن النمــر مــن القــرد فهجــم عليــه ليرضبــه. فقــال لــه 

القــرد ال ترضبنــي فأنــا مريــض قليــالً واهتــم بــه وقــدم لــه الشــوربا وأصبحــا مــن أفضــل األصدقــاء

زمن الرجع: 0 ثانية  زمن إجراء للوحة: 20 ثانية اللوحة رقم 8  

إنها عائلة قرود. األم تقول ألبنها هل أنت جائع؟ سأعطيك شيئاً لتأكله. 

زمن الرجع: 5 ثوان   زمن إجراء للوحة: 30 ثانية  اللوحة رقم 9  

هــذه الصــورة تذكــرين عندمــا كنــت لوحــدي يف املستشــفى، كــام حــدث معــي (ســكوت)  شــعرت بالكثــري 

مــن الوحــدة ثــم ســتأيت األم وتقــول إلبنهــا ال تخــف أنــا معــك. 

زمن إجراء للوحة:  20 ثانية زمن الرجع: 0  ثانية     اللوحة رقم 10  

يف هذه الصورة األم تغري ثياب إبنها وتقول له: «ال تتحرك كثرياً». 
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تحليل اإلختبار

بعد تنقيط إختبار تفهم املوضوع لألطفال للطفلة ك. ميكن متييز املالحظات التالية:

1 ـ تتلقــى الطفلــة ك. االهتــامم الــكايف مــن والديهــا وخوفهــام  الدائــم مــن خســارتها بســبب 

املــرض الــذي تعــاين منــه و هــذا مــا يشــكل دعــامً لهــا اىل حــٍد مــا اذ أنهــا تجــد أن أهلهــا 

مهتمــون ألمرهــا و يرغبــون يف رؤيتهــا ســعيدة دامئــاً، وهــذا اإلهتــامم يظهــر مــن خــالل 

القصــص التــي روتهــا. 

ــا  ــرتة عالجه ــالل ف ــدة  خ ــعور بالوح ــع و الش ــرض و الوج ــن امل ــق م ــوف والقل ــر الخ 2 ـ يظه

ــد النفــيس ســلبياً وانعكاســاته عــىل الجســد  ــا عــىل الصعي ــر عليه يف املستشــفى مــام يؤث

ــداع  ــوم واألكل والص ــات الن كاضطراب

يجــب العمــل عــىل تقليــل هــذا الخــوف الــذي يجتاحهــا بســبب املــرض عــرب الحديــث اإليجــايب 

املســتمر معهــا. 

3 ـ كــام ظهــر يف القصــص االهتــامم مفــرط والــذي يجعلهــا تشــعر بأنهــا عاجــزة عــن الحيــاة 

بشــكل طبيعــي.

4 ـ موضــوع الطعــام مــن املواضيــع التــي تكلمــت عنهــا الطفلــة ك. يف قصصهــا، وهــذا بســبب 

مــا يعكــس متنياتهــا بالتخلــص مــن أعــراض فقــد الشــهية و الغثيــان الــذي يســببه العــالج 

الكيميــايئ.

5ـ  أتــت معظــم القصــص كاملــًة مــع نهايــة ســعيدة وهــذا يفــّرس طريقتهــا اإليجابيــة بالتعاطــي 

مــع أهلهــا وأصدقائهــا ومــع مــن مــن حولهــا. 

6ـ  كــام درجــة الــرصاع غــري واضحــة يف القصــص، ولكــن نجــد نوعــاً مــن القلــق والخــوف وطبعــاً 

إنــه قلــق املــوت. هــذا النــوع مــن القلــق نجــده يف اللوحتــني رقــم 4 ورقــم 9.  

ــة  ــان والطأمنين ــول اإلطمئن ــور ح ــد ك فتتمح ــرت عن ــي ظه ــية الت ــات األساس ــا الحاج 7ـ أم

النفســية والســعادة. 

ــار هــو الشــعور  ــة ك. مريضــة مبــرض عضــال، وحاجتهــا األساســية ظهــرت مــن خــالل هــذا اإلختب الطفل

باألمــن والســعادة بســبب شــعورها بالعجــز أمــام مرضهــا. 
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